










নৃতন সিলেবাসের নির্দেশ অন্ুযারী ইংরেন্রী বিষ্যালয় সমূহের 
৫ম ও ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত। 

সহজ শিক্ষা 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
(দ্বিতীয় ভাগ) 

স্টপ 

মৌলভী মঞ্জিবর রহমান, এম, ৪, 
১] 

ঢাক! ইষ্টবেঙ্গল ইনিস্টিটিউসনের হেড্পগ্ডিত 

্তুগভিমোহন কাব্য ব্যাকরতীরধ 
ভ্রগ্ানিধি ও কাব্যবিনোদ-প্রণীত 

প্রীথম সংস্করণ 



ঢাক! ৪০নং কলতাঁকাজার হইতে 

লিয়াকত পাবলিশিং কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত ।, 

ঢাকা বলরামণ্প্রেস হইতে 

শ্রীরেবতী মোহন বসাক ছার! মুক্রিত 



ভূমিকা! 

নূতন কারিকুলামের নির্দেশ অনুযান্দী “সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 

দ্বিতীয় ভাগ”, নামক পুস্তকখানি উচ্চ ও মধ্য-ইংরেজী বিগ্ভালয় সমূহের 
€ম ওঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত হুইল । ইহা অপরাপর ব্যাকরণের মত, 

কোন কোন ব্যাকরণ বিশেষের শু সার সংগ্রহে বা অসার অন্থকৃতি ঝঃ 

আদর্শে পিখিত হয় নাই। বর্তমান বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ও স্ুপ্রসিদ্ধ 
লেখকগণের লিখিত আদর্শ সম্মুখে রাখিক্স! বঙ্গ ভাষার স্বতন্ত্র নুসংবন্ধ ও 

সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীর ব্যাকরণ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কতদুর৷ 

রুতকার্ধয হইয়াছি সে বিষয় বিচারের ভার সুধী মণ্ডলীর উপর রছিল। 

শিক্ষক মহোদয়গণ সমীপে আম্বাক্কেল্ল বিনীত অনুরোধ পুস্তক 

খান! পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইবার উপযোগী কিনা তদ্বিষয় বিচারকাল্ে 

তাহার! অন্ুগ্রহপূর্বক যদি নিম্নোক্ত বিষয় কয়টি প্রতি একটু লক্ষ 

রাখেন তাহ! হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব । 

পুল ল্লম্না শ্রঞ্পাজ্লী ওও শ্রিজ্ল্স ন্বিভ্ভা্গ। 

সহক্রণঞ্ভ স্গুজ্থুভ্লা। 

৯। বিষয় ব্যাখ্যানে সরলতা ও নুশৃষ্ধলার গ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাষ্ 

হইয়াছে। 
২। জটিল বিষয়গুলির অথ.স্প্ প্রতিপাদনার্থ আরোহ-প্রণালীর 

(11700010055 1150)00 ) অনুসরণ ৮ 

৩। স্ষপ্রসিদ্ধ লেখকগণের লিখিত গ্রস্থাদি হইতে বহুল দৃষ্টান্ত 

প্রদানপূর্বকূ বক্তব্য বিষয়ের জটিলতার. সমাধান । 

&। প্রতি অধ্যায়ের শেষে গ্রচুর অক্কুপীলনা ( £০7০15৩ ) প্রদান ॥ 
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€ | অধিকাঁংশ-ম্থলে ইংরেজী ব্যাকরণের সহিত তুলনা" করিয়া 
সাদৃশ্য ও প্রার্থক্য প্রদর্শন । 

৬। ৫ম ও৬্ঞ শ্রেণীর শিক্ষাথিগণের পক্ষে যে যে বিষয় কঠিন ও 

অপ্রয়োজনীয় তাহার পরিহার 

৭ শব্দগঠন (010 3011010) ও বাক্য রচনা প্রণালী ও বাঁকা 

বিশ্লেষণ প্রণালী সন্থদ্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ । 

৮। নৃতন*্পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে পুরাতন পাঠের সংক্ষিপ্ত 
পুনরালোচন! (বা অধ'ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি )। 

ঢাকা 
গ্রল্হক্ান্রহজ্ 

১।১।৩১ 



সূচীপত্র 
পঞ্চম শ্রেণী 

ৃ ওখখহ্ম জঞ্যাঙ্স 

পূর্বব পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা রঃ ্ ১ 

ভ্বিভীজ্ অন্যান 
সন্ধি গ্রকরণ ( পুনরালোচনা ) পর ঃ ২৪ 
সমাস প্রকরণ ( পুনরালোচনা ) রঃ রঃ ৩৮ 

ভুভীল্স অধ্যান্জ 
কারক প্রকরণ এ ডি ৫৩ 
বিশেগ্ত ও সর্বনামের কারক টি টু ৫৩ 

ভ্ডর্থ অন্যান 

বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের রূপ রর পা ৬ 

গশঞ্ওন্ম আন্ধ।াজ 
বিশেষণের তারতমা .. ৬৯ 

ভি অধ্যান্জ 
ক্রিয় প্রকরণ ( ৬০1১) ৭৫ 
ক্রিন্াবাঁচক বিশেষণ ও বিশেষ্য ( 1৮03 8170 0০000 ) ৭৯ 
বাচ্য প্রকরণ ( ৬০1০০) এ ৮৩ 
চট (0191756 06 ৬০108) ৮৬ 
তু ৪ বিভক্তি ও তাহাদের ব্যবহার, (05৩5 ০6 ০৮৮৪ & 77963) ৮৮ 
রা ( 108199791৬5 11000) 5, 7 ৯২ 

সগুহম অধ্র্যাক্ 
ব।ক্য প্রকরণ নন ৯৬ 

বাক্য বিবদ্ধন হত ৯৬ 

উদ্দেন্ত প্রসারণ (55105075100. 0 9৮15৫ ) এ ৯৭ 
বিধেয় প্রস্মরণ ( 7:5:5115107 01 160105106 ) | ৯৮ 

সরল বাক্য নিঙ্কেধণ রীতি ( £8081595 ০1 310701৩ 2 ) ১০৬ 



ষষ্ঠ শ্রেণী 
*. শ্রান্থমম অন্্যান্স 

সন্ধি ও সমাস ( পুনরালোচন। ) রি যে ১০৫ 

ণত্ববিধি হা রি ১১৬ 
যত্ববিধি র্ রা ১১৪ 

ভ্িভীক্ম জধ্যান্স 
শব গঠন বিধি ও বিশেষ্য হইতে বিশেষণ পদ "* ক ১২৩ 
বিশেষণ হইতে বিশেম্ পদ ১, ১২২ 

ভ্ভীজ্ অগ্খ্যান্ম 
কারক প্রকরণ €&কারকাদির বিশেষ আলোচন। ) রী ১২৪ 

চজ্ভূর্থ্য অন্যাস 
বাক্য প্রকরণ (২) ১৩৫ 

বাক্য, বাক্যাংশ বা! পদ সমষ্তি (১০071611065 ৪10 বির ১৩ 

বিধেয় প্রসারণ (1:5051051010 01 279015865 ) হর ১৩২ 

বাক্যের প্রকার ভেদ চিত 

মিশ্র ও যৌগিক বাক্য 25258575 ৫ ৪7 ৩৭ 

বিশেয় স্থানীয় উপাদান বাক্য ( [০৪ ০1956 ) হা ১৩৮ 

বিশেষণীয় উপাদান বাক্য ( £১৫)০০৮1৮৪] ০1205 ) হর ১৩৯ 

ক্রিয়াবিশেষণীয় উপাদান বাক্য ( 40557018] ০18856 ) ... ১৩৯ 
বাক্য পরিবর্তন বিধি (7২0155 101 06 চিযাহিভি 

০016 92110511055 ) ১৪০ 

বাচ্য পরিবর্তন ( অতিরিক্ত আলোচনা )% 0185 9£ ৬০1০০) ১৪৫ 
' শহগুস্চভ্সন্াজ 

ককৎ প্রকরণ উ এ তর ১৫৯ 

কর্তবাচ্যের প্রত্যয় ই রা 2 ১৫৩ 

কর্শবাচোর প্রত্যয় রি রি ১৫৫ 

ভাব বাচোর প্রতায় রর রি ১৫৬ 

খাস বাঙ্গাল! কৃ গ্রতীর ৫ রঃ ৯৫৭ 

তদ্ধিত প্রকরণ যি ১৫৮ 

বাংলা ডৃদ্ধিত এ নি রা ১৬২ 

কৎ ও তদ্ধিত ঘটিত অশুদ্ধি এ টা রি ১৬৩ 



মহ গিক্ষ। বাঙ্গাল। ব্যাবৰ 
ত্ীস্ম ভ্ভাগ্গা 

পঞ্চম শ্রেণী 

৮৮ 

প্রথম অধ্যায় 

ূর্ব গঠিত বিষয়ের গুনরালোচনা 
(76%15101 01 2০৬1045 181থাণা' ) 

্প্তা-শবের ক্ষুতরতম অংশুকে ন্র্শ অনক্ষল্ল বলে। 
যেমন, -অ, আ, ও, ও, ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি । 

শ্ন্্দ-+অর্থবিশিষ্ট বর্ণ অথবা, বর্ণ সমষ্টিকে .শন্দ বলে || 
যেমন,_-এ, এ, ও, পিত, মাতা, বালক, সিংহ ইত্যাদি-। 

ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি অর্থ আছে বলিয়া ইহার 
এক একটি 'শব্দ। " 



/২, সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

+স্পন্দ হুই শ্রক্কাল্প-সব্যল্স_ ও আন্বযক্স |; ষে সকল শব্দ 
বিভক্তিযুক্ত হইয়াও যেমন শব্দ তেমনই থাকে, কোন 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না তাহাদিগকে জন্যস্স স্পক্ষ বলেন 

যেমন,__হায়, ওহে, যখন, তখন, অথবা, কিংবা ইত্যাদি & 

-নন্যজ্ শব্দ যে সকল শব্ধ বিভক্তি যোগে নানাপ্রকার রূপ 

ধারণ করে, তাহাদিগকে সব্যজ্স শন্ষ বলে । বিশেষ্য, 

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ইহারা সমস্তই সব্যয় শব্দের 

অন্তর্গত |! ট 
ভস্পস্গ- ইহারা অব্যয় শবের অন্তর্গত। উপসর্গ বিশটি। 

যথা,__প্রু, পরা, অপ, সম, নি, অব, অন্থু, নির, ছুর্, বি, 

অধি, স্থ, উত্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ৷ 

ইত্যাদি । ইহারা বিশেষ অর্থে ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । ূ 

স্পলক_-বিভক্তিযুক্ত শব্দকে শীত বলে। যেমন, বালক, 

বালকেরা, বালকেতে, বালকদিগকে ইত্যাদি । 
“বাক্য যদ্দারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয় 

তাহাকে নাক্্য বলে। যেমন,__ধনবানেরা অদ্টরালিকায় 
বাস করেন। 

ন্বান্ষ্য ভিন্ন শুরক্ষাল্র-_যথা,__সরল, মিশ্র ও যৌগিক। 
এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। | 

রঙ্গ স্প্র ও ম্বাক্ক্যা্িল্ল সল্রস্্পল্র : সম্পন্ব্ট_বীজ 

*. হইতে যেমন থাছ হয়, এরং গাছ হইতে 'ফুল, ফল, পত্র 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল ব্যাকরণ ৩ 

ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া পথিবীকে শোভিত করে সেইরূপ 

ব্যাকরণে বর্ণ হইতে শব্দ, শব্দ হইতে বাক্য এবং বাক্য 

হইতে নানা গদ্য ও পদ্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়া 
সাহিত্যের শোভা ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে। ইহাদের একটির 
অভাবে অপরটির উৎপত্তি হইতে পারে না। স্মৃতরাং বর্ণ, 

শব্দ, পদ, বাক্য, অনুচ্ছেদ বা 1১277187810) ইহাদের মধ্যে 

পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
ন্বাক্্যাহস্প_যে সুকল পদ সংযোগে একটি পুর্ণ বাক্য গঠিত 

হয় উহাদের বিভিন্ন অংশকে বাক্ষ্যাহস্প বলে । যেমন,__ 

(ক) বিধু পুস্তক পড়িতেছে। . 

(খ) গণি ভাত খাইয়াছে। 

(গ) হরি মধুপুর যাইবে। 

এখানে তিনটি বাক্য আছে। প্রত্যেকটি বাক্যেই তিনটি 

করিয়। পদ আছে । উহাদের এক একটি পদকে বাক্যের এক 

একটি অংশ বলে। 
ব্যাক্্যাৎস্প ছিল্িশ্র-বা ছুই »প্রধান ভাগে. বিভক্ত। 

শক্ষেশ্যাহস্প ও ন্িহ্রেললাহস্প। 

শুদ্দেশ্থ-_(99016০ যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় তাহাকে 

শদেদস্ট্ট বলে। উপরের উদাহরণ সমূহে “বিধু”, গণি, 
ও হেরি'__ইহার! উদ্দেশ্য পদ । 

হিিপ্েকস-উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে যাহা কিছু বল! হয় তাহাকে ন্বিত্ধেষ্ছ 

বলেণ উপুরের উদ্াহরপত্রয়ের মধ্যে বিধু, গণি ও হরি 
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ভিন্ন আর গযস্তই বিখেয় পদ । অতএব প্রত্যেক বাক্যে 
অন্ততঃ ছুইটি পদ ব| ছইটি অংশ থাকা চাই-ই চাই। 

উহাদের একটি হইবে বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় কোন 

পদ এবং অপরটি হইবে কর্ম সমদ্থিত ক্রিয়াপদ বা শুধু 
একটি ক্রিয়া পদ । 

যাহার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, যাহা বল! হইয়াছে- 

"উদ্দেশ্য (901)]০1) বিধেয় (07:900809) 

ভোর হইয়াছে । 

কাক ডাকিতেছে। 

গণি কোরাণ পড়িতেছে । 

শ্রিশ্পেম্ত »দ-__বিশেষ্য পদে কোন কিছুর নাম বুঝায় । ইহার 

পূর্বে ইহার গুণ প্রকাশক কোন বিশেষণ পদও বাক্য 
মধ্যে থাকিতে পারে । 

সন্্র্নান্ম_যে সকল শব্দ বিশেস্ের পরিবর্তে ব্যবন্ৃত হয় 
তাহারাই সন্ত্রন্বাসম। আমি, তুমি, তিনি, যিনি, উনি» 

যে, সে, কে, যাহা, তাহা, ইহা, উহ! ইত্যাদি সর্র্বনাম.। 
ন্বিশ্শম্ষপ সাদ- অপর পদকে যে বিশেষ করে তাহাকে 

ন্বিশেম্মপ স্পদ্ বলে। 

ন্বিশস্শেআঞ। ছুই শুরশ্বান্ম ভাগে বিভক্ত । যথা _ক্মাহস- 

ল্রেস্শেহ্যণ। ও ভ্রিল্লা-ন্বিস্পেঅল। ৃ 
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(নিশ্পে্ষশেল্র হ্ানন_উদ্দেশ্টের বিশেষণ 'বা নাম-বিশেষণ 

সাধারণতঃ উদ্দেশ্টাংশে ও বিধেয় বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ 
বিধেয়াংশে থাকে । যথা, | 

নাম-বিশেষণ উদ্দেশ্য ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া 

"স্পা সপ ৯ সপ এ যার জর 

২। কাল বিড়াল ছানাটি | এখানে | খেলাকরিতেছিল 

উপরের উদাহরণ ছুইটিতে “অন্ধ” ও “কাল” নাম-বিশেষণ 
এবং “তখনই” ও “এখানে? ক্রিয়াবিশেষণ | 

নাম-বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণেরও আবার বিশেষণ 

থাকিতে পারে। উহাকে ল্িিশ্পে্ষনীল্স হিস্টে। বলে। 
(যেমন, _ঞ্পু ভাল মানুষ । অভ্ঞযন্ গরম জল। 
ম্ক্ধ শদ্- ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, যাহা! কেবল 

ন্য পদের সহিত সম্বন্ধ সুচনা করে তাহাকে স্ব স্পচ্ত 
বলে। যেমন,_ম্নদ্কীল্র জল, গাচ্ছেল্স কল, গ্পাভীল্র 

দুগ্ধ, হল্লিশেল্র শিং। 

-্নন্ছোপ্রন সদ্ত--যাহাকে সম্বোধন করিয়! কিছু বলা হয় 
তাহাকে সম্বোধন পদ বলে। “রাম, কাল তুমি পড়ার 
সময় গোলাকিরিয়াছিলে। এস্থলে রাম সম্বোধন পদ। 
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অপরাপর উদ্বাহরণ যথা-_সখে, এস । ভ্রাতঃ চল । যাদব, 

তুমি যাবে? 
মক্কাল্রক্ক শদ্- উদ্দেশ্য পদের বিশেষ্যের সহিত সেউ 

শ্রেণীর শব্দ তৎপুর্ববে বসিতে পারে । যেমন, _সয্রাট্র 
সপ্তম এডওয়ার্ড ল্লাভলা পঞ্চম জর্ঞের পিতা ছিলেন । 

এই বাক্যের “সম্রাট” ও “রাজা শব্দ সমকারক পদ । “সম্রাট 

. এডওয়ার্ডের সহিত ও রাজ” শব্দটি পঞ্চম জর্ঞের সহিত 

সমকারকবিশিষ্ট। 

হ্িম্ণেজনীল্র সদ্ক সম্ভি_ একাধিক বিশেষণ পদ বিশেষ্কের' 

পূর্বে বসিতে পারে। যেমন,__ভ্ডাহাল্ল নক্ভ নিষ্য 
ন্রাদ্লী লোক অতি অল্পই দেখা যায়। 

জ্রিনল্সাশদ্-_যে পদে হওয়া, যাওয়া, করা, থাকা প্রভৃতি 

বুঝায় তাহাকে শ্ত্িন্লাস্পচত বলে । ক্রিয়া প্রধানতঃ ছুই 

রকমের । যথা, _সকস্গ্রন্ত ও ভ-কস্গক । 

শনন্কম্্রন্ক শ্রিন্লাযে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাহাকে 

ভসন্কম্্ন্ জিলা বলে। 
স্মরন ভ্র্ি্সা-য়ে ক্রিয়ার কম্পন থাকে তাহাকে 

ক্ষ ভ্রিভ্স। বলে। 

_কল্্মাদ্ত__কর্শুপদ সাধারণতঃ ক্রিয়ার পূর্ধ্বে বসে এবং 
বিশেষ্য জাতীয় হয়। | 

এস্থলে বল। আবশ্যক যে, বিধেয় ও ক্রিয়াপদে মূলতঃ 

কোনই প্রড়েদ নাই । অর্থাৎ বিধেয়ও যাহা, ক্রিয়াপদও ঠিক 
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তাহাই ।* সুতরাং বিধেয়াংশের পদ স্মৃহ যেমন-_ কর্ম্মপদ» 
ক্রিয়াবিশেষণ বা তংস্থানীয় পদ বা পদ সমষ্টি ক্রিয়াপদেরই; 
অন্তর্গত বলিয়া জানিবে । 

ভ্রি্লান্বিশ্ণেমশী_এসম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে । 

ক্রিয়াবিশেষণে কোন কোন স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া 

উহার লোপ পায়, আর প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তির একবচন 

হইয়া থাকে । যথা, দ্বিতীয়া__ম্পীভ্র হাট৭ সপ্তমী__ 

এ্বীল্লে পড়, নুত্খে থাক ইত্যাদি । 

ভ্রিলান্িশ্শেষলীল্স সদ্ক সম্মভি-_ একাধিক বিশেষণ পক্গ 

ক্রিয়াপদের পূর্বে বা পরে বসিয়া ক্রিয়া পদকে বিশেষ, 

করিলে উহাদিগকে ক্রিয়াবিশেষণ বা বিধেয় বিশেষণীয় পদ 

সমষ্টি বলিয়। গণ্য করিতে হয়। যেমন,__বালকটি অতি 
াভল্ল ওও ভ্িম্নীভন্ডাল্তে নিবেদন করিল । বালিকাটি; 

মনোযোগ স্ুম্থন্ষ পড়িতে লাগিল, ইত্যাদি । 

ুল্রপ5 জশ্পাদ্কান্ম5 ভি রাজন াল্রন্ষা্চি- ক্রিয়ার 

সহিত সম্্ধযুক্ত বলিয়া* ইনার অর্থাৎ কারক মাত্রেই 
শবধেয়াংশ-তুক্ত | 

ব্যস ও ভব্যজর সশন্দ_ পূর্বেই বল। হইয়াছে, শব্দ ছুই 

প্রকার। যথা,__সব্যয় ও অব্যয়। সব্যয় শব্দগুলি বচন ও 

লিঙগভেদে কিরূপ বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয় তাহা পরে বল? 
হইয়াছে । এখন অব্যয় শবগুলি দেখ। অব্যয়গুলিকে 

বিভিন্ন সর্ম় বিভিন্ন ভাবে -বাক্য মধ্যে ব্যবহার করার 
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আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তদম্ুসারে তাহান্দের নামও 
দেওয়! হয় । যথা, 

ক্র । সহতোভকক্ক জন্ব্যকজস- যাহা একাধিক পদ বা! বাক্যকে 

সংযুক্ত করে । যথা, এবং, ও আর প্রভৃতি । 

অধ । শ্বিক্োভকন্ক জ্বন্যন্স--যাহা একাধিক পদ ব! বাক্যকে 

পুথক করে । যথা,__বা, কিংবা, নতুবা প্রভৃতি । 
শগ.। সন্ম্রোশ্রন্ন সুচ্বক্ক জন্যজজ-_যাহ! সম্বোধনে বা আহ্বানে 

ব্যবহৃত হয়। যথা,__হে, ওহে, ওগো” প্রভৃতি । 

প্হ। ন্বিস্সজ্ম সুল্ম্ক জন্যন্স-_-যাহ। বিস্ময়, হর্ষ, খেদ, ভয় 

প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করে। যথা,__-আহা, রে, 

হায়, আহঃ উঃ ইত্যাদি । 

ভস্পল্লাস্পল্ল জন্যন্স--উপরের চারি প্রকার অব্যয় ব্যতীত 

আরও অনেক অব্যয় আছে। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি 

বিশেষণ, কয়েকটি বিশেশ্ত, কয়েকটি সর্বনাম এবং 
কয়েকটি ক্রিয়ার মত ব্যবহৃত হয়। যখন তাহারা যে 

ভাবে ব্যবহৃত হয় তখনংসেই ভাবে তাহাদের পাজ্জিং বা 

পদ-পরিচয় করিতে হুয় ৷ নিয়ে অব্যয় শব্দের বিভিন্নভাবে 
ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। 

হ্চ। ন্িশ্পেঅলক্তশী_যথা,(১) অবোধের ব্ত্রথা জন্ম | 

(২) হুল ন। ভাবিয়া কোন কাজ করিও না। 

| ন্বিস্পেন্তান্লদত্পে_যথা,__ ০! পাইয়। শক্রর! তাহার 

কাধে চূড়িয়া বসিল। . 
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গ। ল্ন্যামন্পে__যথা,_-"ভইই করিবে দান, 
ভভ্ড যাবে বেড়ে। 

ভা। ত্রিলল্লাব্মশপে-যথা,__তাহার মা বাপ কেহই ন্নাই। 

নাক্ষ্যেল্ল শাখা শ্রস্শীখা_-এক একটি বাক্যে যে সকল 

পদ ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকটিই নিয়লিখিত পদ 

সমূহের কোন না কোন একটির অন্তর্গত হইবে । উহাদিগকে 
নিয়লিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে | যথা,__ 

সদ্ক-লিজ্ঞাঙগ । 

(১) ন্িশ্পেহ্য (০০.), 

(২) সসম্ত্রন্বান্ম (727:020001)). 

(৩) ত্রিল্মা (৬০০), 

(৪8) নামল্রিস্পেঅল (40105006) 

(৫) ক্প্রিনস্মান্বিশ্ণেঅল। (4&092), 

(৬) অন্যন্য (17)090117)91)189) 7791)0986307, 

0077006110 8110. 1176971906207), 

এই সকল পদ ব্যতীত কখনও, কোন বাক্য. গঠিত হইতে 
পারে না। ইংরাঞ্জিতে এই বাক্যের বিভিন্ন অংশকে স্াউস্ন্ 

অন্ধ স্স্লীচ, (728৮5 0£ 3199601) ) বলে। 

শ্রক্কতি শু শুভ্যক্স-_ধাম্মিকেরাই পরিণামে সুখী হয় । এই 

বাক্যের মূল শব্দ ধাশ্মিক। তাহার সহিত ল্লা যুক্ত হইয়া, 
এবং পরিযী'ম মূল শবের সহিত এ যুক্ত হইয়! পরিণামে 
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এই শবের স্থষ্টি হইয়াছে । উপরের বাক্যে যূল শব্দ 
ধাম্মিক ও পরিণাম শ্রক্ষভি*5 এবং রা, এ প্রভৃতি 
শ্রভ্যক্স। 

৩ভ্যল চাল্ল্রি শ্রক্কাল্র-বিভক্তি, ্ত্রী-প্রত্যয়, কুৎ ও তদ্ধিত । 

স্প্ ও৪ এ্বাভভ--প্রকৃতি আবার ছুই প্রকার, যথা__স্পজ্দ ও 

্বানভু। যাহাদের উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ক্রিয়। ভিন্ন অন্য 
পদ্দ গঠিভ হয় তাহাদের নাম স্পন্দ । আর যাহাদের উত্তর 

প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ক্রিয়া পদ গঠিত, হয় তাহাদিগকে 
ধা কহে । 

শুভ্যন্স ল্বা ল্রিকভভ্তি_ প্রত্যয় ও বিভক্তি একই কথা ' 
এই বিভক্তি আবার ছুই প্রকার__যথা, শব্দ বিভক্তি ও 

ক্রিয়া বিভক্তি । শব্দ বিভক্তি শব্দের পরে এবং ক্রিয়া 

বিভক্তি ক্রিয়ার পরে বসে । 

স্পন্ু ভ্িক্ভক্তিল্ল আক্রুত্ভি শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার । 

যথা- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, যষ্টা ও 
সপ্তমী । ইহাদের প্রত্যেকের আবার একবচন বা বন্ত 

বচন ভেদে ছট প্রকার রূপ হয়, যথা__ 
ত্রিজ্ভক্তিল্প তসক্রুভি 

বিভক্তি একবচন বহুবচন 
প্রথম! -অ রা 

দ্বিতীয়। কে,রে দিগকে, দিগেরে 
তৃতীয় দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক দিগঘ্ারা, দিগদ্দিয়, 

দিগ কণ্তীক 
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বিভক্তি একবচন বহুবচন 

চতুর্থী কে, রে দিগকে, দিগেরে 
পঞ্চমী হইতে দিগ হইতে 

ষষ্ঠী র* দিগের, দের 

সপ্তমী তে, এ আয় দিগেতে, দিগে 

ন্বিক্তিক্র ক্স্প 

বিভিন্ন বচন ও কারকাদি যোগে শব্দের উত্তর বিভিন্ন 

বিভক্তির যোগ হয়। বিভক্তি যোগে শবের যেরূপ পরিবর্তন 

হয় তাহা পরে দেখান হইয়াছে । এখন শুধু নিম্নে বিভক্তি 
যোগের নিয়মগুলি যাহা দেওয়া হইল তাহা! জানিয়! রাখ। 
ন্বিশ্শেন্ত তের শ্র্ম্না্ি-কোন বিশেষ্য শব্দ দ্বারা 

একটি মাত্র ব্যক্তি বা বস্ত বুঝাইলে এন্কন্বচ্্ম এবং 

একাধিক ব্যক্তি বা বস্ত বুঝাইলে হন্ছন্বচম্ম হয় । উহাদের 

চিহণদি বিভক্তির রূপে দেওয়া হইয়াছে । 

স্পন্জে ন্বিভপ্তি ন্মোতপল্ল নিন্ম 

€ক) সমুদয় শব্দের অন্তেস্থিত 'অ' বিভক্তি লোপ পায় । ষথা__ 

কৃষক-+-অ-কৃষক। 

(খ) বিভক্তির “র ও “ত পরে থাকিলে ব্যঞজনান্ত ও অকারাস্ত 
শব্দের উত্তর সাধারণতঃ একার হয়। যথা,-_কৃষক+র- 

কৃষকের ; কষক+তে_কৃষকেতে ইত্যাদি । 
(গ) অপ্রার্নিধবাচক ও ক্ষুত্র বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের “র, 
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শিরিন ০ লি স্জিিসিলিরি  ঠ সা ও লাতিন সি নিচ্ছি তাস পিসিতে লিছল ছি ছিলি পাপ এসির পিএ 

' বিভক্তির ব্যবহার হয় না ও “কে বিভক্তি লোগ হয়। 

যথা__-ফল পাড়, জল আন, সাপট। মার। 
(ঘ) ছুই বা অধিক সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে বহুবচনের 

বিভক্তি হয় না । যথা-_বিশটি কলা, দশটি হস্ত । 
ন্বিশস্পেচ্ছেল্স ভিনভ্ছ--শব্দ সমূহ সাধারণতঃ ভিন্ন ক্িশক্গেল্র 

হইয়া থাকে। পুরুষবাচক শব! পুলি । স্ত্রীবাচক শক 
শু্রীতিনত্ষ। যে সকল শব্দে পুরুষও বুঝায় না, স্ত্রীও 
বুঝায় না সেগুলি ক্রীন্বভ্লিত্্ষ। 

* সংস্কৃত ও বাংল। শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা বড় কঠিন 

ব্যাপার। অর্থের সহিত উহার নিত্য কোন সম্বন্ধ নাই। 
যেমন-_ দার শব্ধ পুংলিঙ্গ যদিও ইহার অর্থ স্ত্রী। কলত্র শব্দের 
অর্থ স্ত্রী দিও উহা! পুংলিঙ্গ । আরও দেখ বৃক্ষ লতা, পুষ্প ও 
ফল-_এই চারিটি শবে স্ত্রী, পুরুয় কিছুই বুঝায় না। অথচ 
উহাদের মধ্যে বৃক্ষ শব্দটি পুংলিঙ্গ, লতা৷ শবটি স্ত্রীলিঙগ এবং 
পুষ্প, ফল ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ। 
ন্নিভ্য প্ুহভ্নিম্ছ--কতকগুলি শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ । তাহাদের 

কোন স্ত্রীলিগ নাই। €যমন,_ বৃক্ষ, সাগর, মেঘ ইত্যাদি । 
ন্নিভ্য ভ্রীিনল্ত- কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন, 

জ্যোত্সা, সেন, লতা, মায়া, শোভা, রাত্রি, বিংশতি, 
হরীতকী, মাতা, স্বসা, ছুহিতা ইত্যাদি । 

অনীতিশঙ্ষ জিন্নিন্বাল্র ভস্পান্স-(ক) সাধারণতঃ স্ত্রীবাচক 

শব যেমন/_নদী, সিহী, উষ্বরী, খুড়ী, মামী, দিদি, 
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ভশ্িনী, অবনী, বিভা, মতি, গতি, বিংশতি অর্থাৎ “তি, 

প্রত্যয়াস্ত শব্দ স্্রীলিঙগ ৷ 

(খ)ট আকারান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ হয়__লতা, বিদ্যা, কন্ঠ, 

মেধা, সরল।, বিমুলা১ যোবেদ। ইত্যাদি । 

(গ) প্রায় ঈকারান্ত শবই স্ত্রীলিঙ্গ। দেবী, কালী, লক্ষী, 

সরন্বতী, শিক্ষয়িত্রী, বিহ্ষী, বুদ্ধিমতী ইত্যাদি । 

(ঘ) আজকাল ইংরেজীর অন্থুকরণে অনেকে অবিবাহিতা 
স্ত্রীলোকের নামের শেষে পিতৃকুলের উপাধি এবং মেয়ে 

বিবাহিতা হইলে তাহাদের নামের উত্তর পতিকুলের উপাধি 

দিয়া থাকেন। যেমন শ্রীমতী কমল! রায়-__রায় পরিবারে 

বিবাহিতা। কুমারী শৈলবালা ঘোষ_ ঘোষ পরিবারে 

অবিবাহিতা । আবার কেহ কেহ এইরূপ উপাধির উত্তর 

“জা এবং 'জায়া” শব্ও যোগ করিয়। থাকেন। যেমন, 

শ্রীমতী কমলিনী ঘোষজা ৷ 
পুন াচ্ক ম্পতদব স্ঘীন্িনিঙ্ছে হস্াজ্ঞল্র--তিন 

প্রকারে সাধিত হয়। যথা 

(ক) ভিন্ন শব্দ যোগে__নবাক-_ বেগম ; পিতা__মাতা ; 

রাজ1- রাণী । 

(খ) স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বে বা পরে বসাইয়া__রাখাল-্ত্রীরাখাল, 

মন্দা ছাগল-মাদি ছাগল, পুরুষ-মান্ুষ, মেয়ে-মান্তুষ। 

(গ) বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে_ হিম, হিমানী, ভব, ভবানী, 
দেব, দেবী! 
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জ্রী-ও্রভ্য (চিতা15 5007555)- শবের উত্তর সাধারণতঃ 

আ, ঈ, নী, আনী, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ পদ গঠিত 

হয়। এগুলিকে ভ্ত্রী-প্রত্যয় বলে। 

১। ভা প্রত্যয় যোগে দীনা, বৃদ্ধা প্রথমা, দ্বিতীয়া, কৃপণা, 
জোষ্ঠা, কনিষ্ঠ, বৈশ্ঠা, উত্তম] । 

২। উই প্রত্যয় যোগে__নগরী, মানবী, ব্রাহ্মণী, রাক্ষসী, 

বিড়ালী, কুমারী, হরিণী, নদী, ম্বগী, কুকুরী, ঘোটকী, 

হংসী, তন্বী, শ্রীমতী, সুকেশী, শিক্ষয়িত্রী, "মহীয়সী, মহতী, 

গুণিনী, ভগবতী, মানিনী। 

৩। নবী প্রত্যয় যোগে__ ধোপানী, জেলেনী, কামারণী। 

৪। জ্বী প্রত্যয় যোগে ভবানী, ইন্দ্রাণী, মাতুলানী, 
ঠাকুরাণী, রুদ্রাণী | 

৫। ঈ প্রত্যয় যোগে কিছু পরিরর্তন করিয়া__বিছ্ধী, জননী, 

যুবতী, রাজ্জী, শ্বঙ্জ, দাত্রী, পত্বী। 

কতকগুলি শব্দের স্তরীলিঙ্গ রি রকমে হয় । যেমন-_ 

পুং সা, ! শু প্রা - 

নর নারী | নদ নদী 

দেব দেবী | সাধু সাধবী 

মত্স্ত মতস্তী | বাঘ বাঘিনী 
নায়ক. নায়িকা | বর কনে 

পাঠক & পাঠিকা ৷ শুক শারী 



শান পি সপ সা পিসি 

অবয়ব ববাচক শব্দের উত্তর বিকল্প 'আ” 

যেমন,__ 

সি রস্ছিলাসটি স্পাসিতিসিতী 

সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল ব্যাকরণ 
পিস্টিঠ সরিসটিতী নতি তি এ পিসি! 

১৫ 
সপ বলা ও সি উকি 

রঃ ও হয় | 

কৃশাঙ্গ_কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী, কুন্দদন্ত- কুন্দদস্তা, কুন্দদন্তী, স্বুকেশ 

_ ন্ৃকেশা, স্বকেশ্টী, চন্দ্রমুখ- চন্দ্রমুখাঁ, চন্দ্রমুখী । 

কতকগুলি শবের স্ত্রীলিঙ্গ বিশুদ্ধ ব্যাকরণ অনুযায়ী না 

হইলেও প্রসিদ্ধ লেখকগণের ব্যবহার হেতু বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য 
করা হয়। 
পুংলিঙ্গ 

সিংহ 

ভু 

চাতক 

মাতঙ্গ 

অধীন 

কুরঙ্গ 

স্থকেশ 

সিংহী 

ভুজঙ্গী 

চাতকী 

মাতঙী 

অধীনী 

কুরঙ্গী 
স্থুকেশা, স্ুকেশী 

বিশুদ্ধ আ্ীলিজ ব/বহার শুদ্ধ 

সিংহিনী: 
ভুজঙিনী 
চাতকিনী 

মাতঙ্গিনী 

অধিনী 

কুরঙ্গিনী 

স্ুকেশিনী 

সর্্রনামেন্ ভিলভ্্ছ (05978057901 7০0০8 )--বিশেষ্যের 

বিশেষভাবে অবগত হইলে। 

এক্ষণে সর্নামের লিঙ্গাদি কিরূপে নির্ণীত হয় তাহাই বল৷ 
হইবে। স্মরণ রাখিও পুংলিক্গ ও স্ত্রীলিঙ্গুভেদে সর্ধবনামের 
কোন প্রকার রূপভেদ হয় না। উহারা পুংলিঙ্গে যেভাবে 
ব্যবহৃত হয় স্ত্রীলিঙ্গেও সেই ভাবেই ব্যবহত হইয়া থাকে। 

কিন্ত কোন' কোন শব্দের ব্লীবলিঙ্গের বেলায় ভিন্ন রূপ 

লিঙ্গ সম্বন্ধে তোমর! 



১৬, সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল ব্যাকরণ 
৬৫সগাসিিসদিতি ও উনি ₹এ জলছলা পিজি ৮৬ পাস্টিতিউিস্পলা সিরা ছিল শি পা এ জগ ছি এসি শী শত তিল এসটা রা পি 

হয়। যেমন,_পুং ও স্ত্রী_ভিন্নি। ক্লীবলিঙ্গে_তাহা, 

তা, সেটি, উহা, এ, এটি, সেগুলি, ওগুলি ইত্যাদি । 

ক্য্সেক্তি সম্ভরন্নীন্ম শপক্েকিল্ ব্যহাল্ল 

প্রাণিবাচক স্থলে__( পুংলিঙ ও স্ত্রীলিঙ্গে ) 

ভিন্বি--কেমন আছেন ? 

ইন্নি-ইনি এখন কি করেন? 
শন্নি-উনি অগ্য যাইবেন না। 

উন্ডাক্ষে_ আসিতে বলিও। 

অপ্রাণিবাচক স্থলে-_-( ক্লীবলিঙগ ) 

ইন্ছ। -বড় টক্ লাগে। 
উন্া- উহা খুবই ভাল। 
ইহ্হাক্তেল্র- দাম.বেশী | 

উন্াক্্ক্র- দাম কম। 

ইন্থান্ডে কোন দোষ নাই। 
উন্থাভে- খুব দুর্নাম হইবে। 

(পরস্পর নিকটবর্তী সর্ববনাম স্থলে যেটি পূর্ববর্তী তৎস্থলে 
“ইছা” এবং অপর স্থলে “উহা? ব্যবহৃত হয়। ) 
ন্িশ্পেম্ম্েন্ল ভিলজ্ষ_তোমরা পূর্ব্বেই পড়িয়াছ যে বিশেষণ 

শব্দ প্রায় সর্ব্বদাই বিশে্যের পূর্বে বসে। কিন্তু বাক্যের 
শোভ। বৃদ্ধির জন্য সময় সময় বাক্যের পরেও বসিয়া 

থাকে । বিশেষণ পদটি যেখানেই বন্ুক 'না কেন উহ! যে 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ ১৭ 

বিশেষ্যকে বিশেষ করিয়া! থাকে তাহার যে লিঙ্গ উহারও 
সেই লিঙ্গ হইবে । ক্ৃচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হয় । যেমন,__- 

দয়ালু রাজা -দয়াবতী রাত্ৰী। 

বৃদ্ধিমঠুন পুত্র বুদ্ধিমতী কন্যা । 
বুদ্ধ জনক-__বৃদ্ধা জননী । 

ভ্িস্পেকলীল ভিশ্শেকপ ও ভ্িলান্িিশ্শেঅত্পন ভিশঙ্গ__ 

উহার সর্বদাই রক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন,_স্পীড্র আস। 
শসভ্যত্ শ্বীন্তে চল। 

যখন একই শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্রীলিঙ্গের বিশেষণ হয়, তখন 
উহা! পুংলিঙ্গই থাকিয়া যায় । যেমন,__তাহার বাপ মা উভয়ই 

সরল। 
আমি ও তুমি প্রভৃতি ভিন্ন বিশেষ্যের পূর্ববস্থিত সমুদয় 

সর্বনাম শব্দ, বিশেষণ হইবে এবং বিশেষ্য পদের লিঙ্গ অনুসারে 

উহাদের লিঙ্গ নিণাত হইবে । যেমন__-০ক এ বালক? ০ 

এঁ বালিকা £ ইনি €ক্ষান্থ রমণী? তিনি ০ক্ষান্থ লোক? 

স্রাবড ও ন্বিভ্ভ্তি-_ আমি “খাইতেছি ; তুমি খাইতেছ ; সে, 

খাইত, তাহার! খাইবে__এই বাক্য সমূহে ক্রিয়াপদগুলির 
একই মূল- খা ধাতুর সহিত ইতেছি, ইতেছ, ইত, ইবে 
প্রভৃতি যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া পদ প্রস্তুত হইয়াছে । 
এক্ষেত্রে খা পদই মূল ধাতু এবং ইতেছি, ইতেছ, ইবে__ 
ইহারা বিভক্তি ; এইরূপ ক্রিয়াপদের মূলকেই ধাতু বলে। 
ধাতুর উত্তর বিতক্তিযুক্ত হইয়া! বিভিন্ন ক্রিয়া পদ গঠিত 

২ রর 



১৮ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
লি সিটি উপ উট ৬ ক্লাস সিসি পাসে দিলসিতি জিত তিল সতীশ পিসি ৯ এ সি পসরা? ৭৯ 2৯ উস সিপসসিা এস সাপাি 

হয়। একই ধাতু হইতে গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়াপদকে 
পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক বা বিভিন্ন করে বলিয়াই 
উহার নাম “বিভক্তি? দেওয়া হইয়াছে । 

স্মআান্পিকা। ও অসমাশিক্া। ত্রিল্াভোর হইক্জাছেেত 

কাক ডান্কিত্ডেছে* উলিল্ঞা হাত মুখ ধোও। ১ম ও 
২য় বাক্যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যটা সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে কিন্ত 
তৃতীয় উদাহরণে উঠিয়া ক্রিয়া! দ্বারা বাক্যটি শেষ না৷ হইয়! 
উহা! হাত মুখ ধোও এই বাক্যাংশের উপর নির্ভর 
করিতেছে । সুতরাং “হইয়াছে” ও 'ডাকিতেছে' ক্রিয়া ছুইটি 

-সনম্মাম্পিক্ষা আর উঠিয়া” ক্রিয়াটি অ-নহ্াাশিকা! | 

অতএব, মনে রাখিও, যে ক্রয়! দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ- 

রূপে প্রকাশিত হয় তাহাকে সমান্পিকা। ত্রিল্সা বলে । আর 

যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইয়া উহা 
অন্য একটি ক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে তাহাকে অস্নম্মাম্সিক্ফা। 

€্পিনক্সা বলে। ধাতুর উত্তর ইয়া, ইতে, ইলে, ত, বিভক্তি 

মুক্ত হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠিত হয়। যেমন__ 

পড়+ইয়া, পড়+ইলে, পৃড়িলে ইত্যাদি । রর 
ব্লহ্মাপিক। ভ্রিল্সাক্স ব্বিভন্তিচ্ ও ব্যহাাল ৪5 

(ক) অনস্তরার্থে_ শুনিয়! ছঃখিত হইলাম । 
(খ) হেত্বর্থে_ ঠাণ্ডা লাগিয়৷ জবর হইয়াছে। 

(গ) অপর ক্রিয্নার সাহায্যার্থে_দোয়াতটি পাড়িয়া 

ভাজিয়াছিজ । 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ১৯ 

(ঘ্ব) বিশেব্যার্থে_শিক্ষক মহাশয় আমাকে ষাইতে, 

বলিলেন । 

(ড) পুর্ব্বপরার্থে_-১১টা বাজিলে স্কুলে যাইব। 

(চ) কার্য্যকারগ্রার্থে__পড়িলে জানিতে পারিবে। 
পুল ও ক্কালক্ডেতে ভ্রিন্জঞাক্র আশ 2 

পুরুষ ও কাল প্রভৃতি বুঝাইতে সমাপিক ক্রিয়ার রূপের 
পরিবর্তন হইয়৷ থাকে । কিন্তু অসমাপিক1 ক্রিয়ার বেলায় 

কোন পরিবর্তন হয়না । 
পু লুত্ন (81500) :__আআআমি হইুভ্ভ্ছি ঠ জ্ুম্সি সআই্ভিচ্ ; 

ক্রত্রিস্ম ন্বাইভেজ্ছে এই তিনটি উদাহরণের ক্রিয়ার কার্ষয 

প্রায় একই রকমের সময়ে সম্পন্ন, কিন্তু কর্তা আমি, তুমি 
ও করিম হওয়ায় ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে । 

ব্যাকরণে কর্তার পুরুষের প্রভেদ হেতু ক্রিয়ার রূপভেদ 
হইয়। থাকে। 

সুভ ভ্রিত্রিন্ । উত্তচ্ম প্ুক্ুগ মনা পুল ও 
শ্রঞ্খস পুরু । নু 

নে বলে সে উন্ভস পুলকন্ম (05 [১67507) | যাহাকে 

সম্বোধন করিয়া কিছু বল! হয় সে সম্্যন্ম পুক্সত্ম (89০077 
[১675011) | যাহার বিষয় বলা হয় সে শ্রম্থম হা নাস 

পুরুষ (0:17170 16/5070) | 

কান (275০) :- ল্লত্দিশ্প চা শান্ম ক্রল্পিভ 2» আমি চ। 

»ার্ন কক্পিগ আলু চা স্ান্ন ক্ষন্লিত্েে। উপরের 



২০ সহজ শিক্ষ। বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
শিস সত রানী ২ জা ৬ স্িটি অসি এ সিপীচাস্িপিসছি তি তাসমিমা প্রান পা৯প ৭ এসসি লিল ৬০৭ লী তি তি 2৯ তপতি পপি লীলা পিস পর পল 

উদাহরণ তিনটির মধ্যে প্রথমটিতে বুঝায় যে ক্রিয়াটি পুর্ব 
সম্পন্ন হইত কিন্তু এখন হয় না। দ্বিতীয়টিতে বুঝায় যে 
ক্রিয়াটি বর্তমানে চলিতেছে । শেষটিতে বুঝাইতেছে ফে 
ক্রিয়াটি পরে সম্পন্ন হইবে । এইরূপ প্রত্যেক ক্রিয়। এক 

একটি বিশেষ সময়ে সম্পাদিতে হইয়। থাকে । 

ক্রিয়ার সময়কে ক্কাল্ম বলে। কাল তিন প্রকার-_ 

ব্রণ্হমানন5 শসভ্ভীভ্ড ও ভ্ল্লিম্থ্যশু ৷ 

ন্রপ্ুহ্মান্ন কষা ৪-_যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহার কালকৈ 

বর্তমান কাল (1১1:999706 1191756) বলে। 

অভ্ভীভ ক্ষন ৪_যে ক্রিয়া গত হইয়াছে তাহার কালকে 
অতীত কাল (7১85৮118096) বলে । 

ভন্বিম্যত ক্কাক্ন ৪__যে ক্রিয়া পরে হইবে তাহার কালকে 
ভবিষ্যৎ কাল (8005 ]197)96) বলে। 

ক্রিস নিক্তন্তিন ৪__ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত 
হইয়া সমাপিক! ক্রিয়া পদ গঠিত হয় তাহাদিগকে ক্রিয়া 
বিভক্তি বলে। ক্রিয়া বিভক্তি নয় প্রকার। ইহাদের 
প্রত্যেকেই আবার পুরুষভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ।' যথা_ 

শ্রিন্লান্ল আক্রুভি 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ। 
ইতেছে ৭ ইতেছ ইতেছি তই টি উক আন ই নই 



সহজ শিক্ষ। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ২২ 
ক ৯ ০টি ছটা পরা সিত সির উপ টি ঠা সতী ভাল পিপল স্পট রা তি ৬ পাস্তা স্পট ক সপ সিসি এপস সিস্টার সত ৯৯টি ৬ সির টি স্পিিপ রসি "টি ৯৩ তিন পো 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
[ ইল ইলে ইলাম 

| ইয়াছে ইয়াছ ইয়াছি 

অতীতকাল - ইয়াছিল ইয়াছিলে ইয়াছিলাম 

ৰ ইত ইতে ইতাম 

১ ইতেছিল ইতেছিলে ইতেছিলাম 

ভবিষ্কংকাল ইবে ইবে ইব 
্রিলাল্র লস (00701968610)--বিভিন্ন বিভক্তি যোগে 

ক্রিয়াপদের কিরূপ রূপান্তর হয় তাহা পরে দেখান হইয়াছে। 

অন্মুশ্ীজ্পন্নী 
১। নীচের শব্গুলিকে উদ্দেশ্ট রূপে বসাইয়া এক একটি বাক্য বচনা 

কর £-- ্্ 

কলিকাতা, হিমালয়; পৃথিবী, চন্দ্র, হুধ্য, যছু* মধুঃ করিম, পিতাঃ 

নদী, কুকুর, বিড়াল, মত্ত, ভাবনা, কাপড়, যাতনা, আদর, দ্র্ণ, রৌপ্য, 
তাত্ত্র, গোলাপ, সিংহ, ব্যান, বাবর, অশোক, আকবর, কোরাএ, গীতা, 
তাজমহল, জগদীশ চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ” দ্বারওয়ান, ভৃত্য, মোটর-চাঁলক ও 

ফল-বিক্লেতা । 

২। উচ্নস্থাঁন সমূছধে উপযুক্ত বিশেষণ পর্ধ বসাও ₹-_ 

ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান করে। -_ পুত্র কুলের ভূষণ। ব্রহ্ম 
"শে __ হম্তী পাওয়া যায় । -_- পুঞ্চমজর্জ ভারতের বর্তমান সম্রাট. । 
-- ন্গরীরাণী প্যারী ফরাসী.দেশের রাজধানী । _- জল পান করিবে। 

__ দেবেন্দ্র নাথ __ রবীন্্র নাথের __ পিতা । সঙ্জি লাখিলে -- জল পান 
ক্কারিবে। -_ পথে চলিও না। 
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৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে হইতে ক্রিয়া ও কন্মপদ নির্দেশ্য 

কর :-- 

বিনোদ ভাত থায়। ননী চিঠি লিখে। গাভীছুপ্ধদেয়। শিশু 
চন্তর দেখে। আমি একটি গান শুনি। 'রহিম অস্কটি কসে। মনি, 

ইতিছাস পড়ে । স্থশীল! মালা গাথে। নুকুমার জল পান করে। শশী 
মুজা বুনে। আমি ঘুড়ী উড়াই। বিধু চাউল বিক্রয় করে। সতীশ এক 

খানি বাড়ী ক্রয় করে। সরমা কৃপ হইতে জল তোলে । ম্ুষমা সেলাই 

শিক্ষা করে। | 

৪1 লিঙ্গ পরিবর্তন কর :__- 

শ্বশুর, সাধু, সখী, কাকা, মাতুল্স, চাকর, শিক্ষক, দুহিতাঃ গাভী» 
সাগর, মেঘ, বর্ধা, হুন্দরী, মহাশয়, রাজা, নর, কৃপণ, বিদ্বস্ঃ কোকিল» 
গায়ক; বুবক, দয়াময় ও ঈশ্বর । 

4 ৫। অপূর্ণ স্থানগুলি সর্বনাম যোগে পূরণ কর £_ 

-কেমন আছে? ----লিজ্ঞাসা করি নাকেন? -- বলিয়! 

কোন ফল নাই। -- লঙ্বন্ধে নানা গুজব উঠিয়াছে। __ কথায় আমি 
নাই। টু্গ _- কাকার সহিত কলিকাতা গিয়াছে । __ আগামী কল্য 
আসিবে । .-__ -_- পিতামাতার বিশেষ অনুগত | 

৬। নিম্নলিখিত ক্রিয়াবিশেষণগুলি দ্বারা এক একটি বাঞ্ক্য রচনা 

কর :-- 

সর্বদা, কখনও, ভ্রুতবেগে, আন্তে আস্তে, ক্রমশঃ, স্থখে, বিনয়পূর্র্বকঃ 

এইমাত্র, যথাকালে 1 

৭। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি দ্বার! এক একটি সরল বাক্য রচনা 

করঃ-- ৩ 
অন্বেষণ কর, চলিওনা, পড়িতেছে, লিখিতেছি, ধরা পড়িয়াছে, গুন 
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গুন করিতেছে, পালন করিও, কথাঁবলে, শুনিয়া, গর্জন করেঃ বসি” 

খেল! করে, নিদ্রাধায়, আসে, দৌড়ায়, ভ্রগণ করি। 

৮।(ক) নিম্নলিখিত উহ্থ স্থানগুলি অব্যর যোগে পূরণ কর :-- 

রমেশ বাবু ধনী __ বড় কুূপণ। যোগেন্ত্র __ উপেন্দ্র উভয়েই বুদ্ধিমান ॥ 
৮ 7 তোমার এরূপ স্বিত কাজ। এ মেয়ে-- মেয়ে নয় দেবতা 

নিশ্চয় | বিদ্যা __ জীবন বুথ । -_ স্তবণীল, পড়ার সময় গোল করিও, 

না। _---ভাঙ্গিতেছে বাগানের বাশ। ওধধ খাঁও __ ভুগিবে। 
(খ) শিম্লিখিত অব্যয় শব্দগুরি দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা 

কর ₹__ 

অবধি সহিত, নিমিত্ত, ধিক, প্রতি, রে, হে, অহো, আছা। 

৯। কর্মকারক ও সম্বন্ধ পদের এক একটি দৃষ্টান্ত দাও। 
১০। বিভক্তি কাহাঁকে বলে? উহ! কত প্রকার ও কি কি? 

১১। ক্রিয়াবিভক্তি কত প্রকার ও কি কি বল। 

১২। সমাঁপিকা ও অলমাপিক! ক্রিয়া কাহাকে বলে এক একটি, 

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। 
১৩। অশুদ্ধি সংশোঁধন কর £__ « 

সকল পশুগুলিরই চারি পণ* এবং শরীর লোমে আবৃত থাকে ॥ 
বান্সিকে রামায়ন রচন| করিয়াছেন । ধবগ্যান ব্যক্তি সর্বত্র লন্সনিত হন। 

রমেশ বাবুর কনিষ্ কন্ঠা অতি বুদ্ধিমান ও খুব সুন্দর । স্ুকেশিনচ 

কেশের ছেদনে ছুঃখিত হয়। হংসের অণ্ড অতি পুষ্টিকর থাগ্। 

সপ ভার 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

মন্ধি একর 
( সন্ধি বিষয়ক পুনরালোচনা ) 

ক্কিল্ল ন্রশ্যাকত্ড। ৪ 

(১) নূতন পদের উৎপত্তি সাধন। 

(২) শ্রুতি-মাধুধ্য সম্পাদন । 
(৩) মনের ভাব সংক্ষেপে আদান প্রদান । 

(৪) চিন্তা শক্তির উন্মেষ বা প্রসার সাধন, ইত্যাদি । 

সন্ধিমধ্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞ। নিম্নে প্রদত্ত 

হইল। এগুলি প্রত্যেক বালকেরই মনোযোগ পূর্বক লক্ষ্য 
করা আবশ্তক। নতুব! সন্ধির সুত্রগুলি বুঝিতে অস্থুবিধ। 
হইবে । 

সুত্র অর্থ “বিধি? । 

ন্বিচ্ছেদ্ত__অর্থ_ পৃথক, বাঁবিশ্লেষণ কর! । 
স-র্প- অর্থ--এক জাতীয় বা! সমান বর্ণ। সবণ কি কি 

তাহ নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে । 

অস্মন্ব্প- অর্থ ভিন্ন জাতীয় বা অসমান বর্ণ। অসবর্ণ 

কিকি ও কয়টি সেই সম্বন্ধেও পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
স্পর্্প ম্বর্ণ_কৃ হইতে ম্ পধ্যন্ত ২৫টি বর্ণের নাম 

স্পর্শ বর্ণ। , 
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সা তারাসিপাসিাসিটি পিসি তা সি ভাসি শিট পিসি তি পো্সিিসসিপিসসিরাসিস 2৯ ৮৬০ সিসির রশি তি তস্স পীস্ছি ৮তসি ০ সত তা ৬০৪৯ তাস 7 পাস সিল সিএ সিরাত পরি সিএ সস পা ছি সস 

অস্ত র্ণ_-য, র্, ল্, ব এই চারিটি বর্ণকে অস্তঃস্থ 
বর্ণ বলে। 

ভজ্ম র্ণ_-শও ষৃ, স্, হ্ ইহাদের নাম উম্ম বর্ণ। 
এতত্তিন্ন আরও অনেক, প্রকার বর্ণ আছে। অপ্রয়োজনবোধে 

এখানে তাহা প্রদত্ত হইল না। 

হ০৪০1__-ই, ঈ স্থানে এ উ, উ স্থানে ও, খ, ক স্থানে 

অর্ হওয়াকে গুণ বলে। 

ব্রহ্ি__অ, ওমা স্থানে আ, ই, ঈ স্থানে এ, উ, উ, ও, ও 

স্থানে ও, এবং খ ঝ্ক স্থানে আর্ হওয়াকে স্বন্ি বলে। 

০লা- বর্ণ বা শবাদির অস্তর্ধানকে লোপ বলে। 

ন্নিশাভন্ন-_অর্থ স্ৃত্র না মানিয়া চল! । 

ন্কিত্রিম্স্সক্ক সহভত্ত। ও৪ জ্বল্র-নন্ষি 

সন্ক্িন্বিঅজসক্ক ০হভভাদিত (70917165000 ৪০.)-__ছুই 

বর্ণ পরস্পর নিকটবর্তা হইলে উভয়ে মিলিয়। সন্ধি হয়। স্বরবর্ণে 

স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহার্ক স্বক্রসন্ষি বলে। অ, আ; 

ই, ঈী;উ, উ; খা; ইহাদের ছুই ছুইটীকে 'এক জাতীয় 
বা সমান স্বর বলে। এততন্তিন্ন ইহাদের সম্বন্ধে অন্যগুলি 

অসমান স্বর ; তাহা ছাড়া, অ, আ', এই ছইটিকে-অ বর্ণ; 
ই, ঈ, এই ছুইটিকে -ই বর্ণ উ, উ, এই ছুইটিকে-উ বর্ণ; 
এবং খ, ধক, এই দুইটিকেলুঞ বর্ণ কহে। এইরূপ এ, এঁ- এ 
বর্ণ এব ও, ও বর্ণ ইত্যাদি। 



২৬. সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 

লুল্র-ক্ক্ষিল্ত্র ন্নিআম্স 

১। সমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, পুর্ব স্বরের সহিত 

মিলিয়। দীর্ঘ হয়। যথা 

(ক) (খ) (গ) 
অ+1অ-আ] ই+ই-ঈ উ+উস্উ 
অ+আ আ ই+ছঈ-ঈ উ+উ-্উ 
আ+অ-আ ঈ4ইহুঈ উ+উ-্উ 
আ+4আ-আ! ঈ4ঈলুঈ উ"উ্ঁ 
উদাহরণ (795:,0)7)168) £__ 

(ক) শশ+অস্ক-শশাহ্ক 
ধন+আগার-_ধনাগার 
বিদ্যা 1-অর্ণব-বিষ্ভার্ণব 
বর্শা 1আঘাত-বর্শাঘাত 

(ঘ) 
খ7ধ-ক্ক 
ঝলক 
কথ 

»7কঝলক 

স্জ্জ (8৮1৩)_অকার কিংবা অ!কারের পর, অকার কিং! 
আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; আকার 
পূর্ব্ধ বর্ণে যুক্ত হয়। 

উদাহরণ :_-খে) প্রতি+ইতি- প্রতীতি 
গিরি1ঈশ-গিরীশ 
মহী4ইজ্দ্র-মহীন্্র 
সতী4-ঈশ_ সতীশ 

স্মুক্জ (8৮1০) _হুম্ইকার কিংবা" দীর্ঘইকারের পর হুম্বইকার 

কিংবা দীর্ঘইকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘইকার হয় ; 
দীর্ঘইকান্ধ পূর্বববর্ণ যু ক্তে হয়। 
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উদাহরণ £_(গ) বিধু+উদয়_বিধুদয় 
লঘু+4উদ্মি_লঘৃন্মি 

বধৃ+উৎসব- বধৃৎসব 
*ভূ+উদ্ধ-ভূদ্ধ 

ল্তুত্রে (২৯1০) _হুম্বউকার কিংবা! দীর্ঘউকারের পর হুস্ব উকার 
কিংবা দীর্ঘউকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘউকার হয় ; 

দীর্ঘউকার পূর্বব বর্ণে যুক্ত হয়। 
উদাহরণ £₹_(ঘ পিতৃ+খণ--পিতৃণ, (ব্যবহার নাই ) 

ভ্রাতৃ+খদ্ধি_ভ্রাতৃদ্ধি, ইত্যাদি । 
সুজ (২২1০)__হুন্বঝকারের পর হুন্ষঝকার কিংবা দীর্থখকার 

থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীঘখকার হয়। দীর্ঘঝকার 

পূর্বববর্ণে যুক্ত হয়। 

উদাহরণ £__(উ) অ+ই- এ রাজ” ইন্জ- রাজেন্দ্র 
আ+ই-এ মহা4ইন্দ্র_ মহেন্দ্র 
অ+1ঈ-নএ ভব+ঈশ- ভবেশ 
আ41ঈ৮ এ রমা+4ঈশ- রমেশ 

স্থুজ্র (ছ৮1৩)__-অকার কিংবা*৯ আকারের পর "ইকার কিংবা 

ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার 

পূর্বব বর্ণে যুক্ত হয়। 

(চ) অ+উ-ও নশীল+উৎপল*-নীলোৎপল 
অ+উ-ও এক+উনস্ত একোন, 
আ+উ-ও মহা+উদয়_ মহোদয় 
আ+উ-ও গঙ্গা+উদ্মি-গঙ্গোশ্নি 



২৮. সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
সান নটি উট পি অপ্সরা সপ তি সস রী ৯ সস তি 

স্মজ্র (ছ২৬।)_অকার কিংবা আকারের পর উকার কিংব! 

উকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া! ওকার হয় ; ওকার পূর্ব 
বর্ণে যুক্ত হয়। 

উদাহরণ £--(ছ) অ+ধ- অর দের+7খধি-দেবষি 
 আ+খ-অর্ মহা+খষি_ মহষি 

সুজ (3815)__অকার কিংবা আকারের পর ঝকার থাকিলে 
উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। 
র ( রেফ ) হইয়া পরবর্ণের মন্তকে যায় । , 

উদাহরণ £_-(জ) অ+এ-এ জন+এক-জনৈক 
| আ+এলুএ সদা+1এব-সদৈব 

অ-+এঁ-ী মত+এক্য-মতৈক্য 
আ414-এ8 মহা+1এশ্বধধ্য -মহৈশ্বর্ধ্য 

স্তর (8২1৪,_-অকার কিংবা আকারের পর একার কিংবা 
এঁকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়! একার হয়; একার 
পুর্বববর্ণে যুক্ত হয়। 

উদাহরণ-__(ঝ) অ-+1৩-ন্ও ॥ জল-1-ওকা_জলৌক৷ 

অ+3-৩ চিত্ত+ওদার্ধ্য- চিত্তৌদার্যয 
আ+ও-ও মহা 1ওষধি_মহৌষধি 

. আ+ঙলও মহা+ষধ-মহৌষধ 
তর (ছ২৯৫০)__অকার কিংবা আকারের পর, ওকার কিংবা 

ওঁকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়! ওঁকার হয় ; ওঁকার পূর্বববর্ণে 
যুক্ত হয়। ” 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ২৯ 

উদাহরণ £__ অতি+-অস্ত-- অত্যন্ত 

নদী4অন্বুনগ্ম্ব 

প্রতি+উত্তর--প্রত্যুত্তর 

সুজ (২৮1০) ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ই ঈ স্থানে য. 

হয়; য্ পূর্বববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য. কারে যুক্ত হয়। 
উদাহরণ £_ স্থ+অল্প_স্বল্ল 

স্ম+আগত-স্বাগত 
পশু +আলয়-পশ্বালয় 

অন্ু+7+এষণ-অন্বেষণ 
স্নুজ্র (ছ২৪০)--উ উ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ উ স্থানে ব. 

হয়) ব. পূর্বববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব. কারে 
যুক্ত হয়। 

উদাহরণ £__ পিতৃ-++আলয়-পিত্রালয় 

ভ্রাত+আদেশ- ভ্রাত্রাদেশ 
সুজ্র (8২৮1) ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে খা স্থানে র হয় 7 

র পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয় এধং পরের স্বর রূকারে যুক্ত হয়। 
উদ্পহরণ £_ নে+অনহনয়ন . 

নৈ+অক-নায়ক 
পৌ4+অন-পবন 
পৌ+*মক-পাবক * 

কুুক্রে (8৮1০) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে একার স্থানে অয়, এঁকার 
স্থানে আয়, ওকার স্থানে অব ওকার স্থানে আব. হয়। 



৩০, সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
মস হস ৬ সস এ কী হত হজ 

নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,__ 

অক্ষ1উহিণী _ অক্ষৌহিণী 

গো-অক্ষ_গবাক্ষ 

কুল+-অটা-কুলট' 
বিশ্ব+ওষ্ঠবিস্বোষ্ঠ বা বিশ্বৌষ্ঠ। 

ব্র্যওঞ$ন্ন ক্র ন্নিম্ম্ম 

বিনা (0901])169) $-_ 

উৎ+চারণ-উচ্চারণ 

শরৎ+-চন্দ্র- শরচ্ন্দ্র 

উৎ+ছেদ-উচ্ছেদ 
বিপদ1চয়_ বিপচ্চয় 

নিক্সন, (851)চ কিংবা হু পরে থাকিলে ত.দ্ স্থানে চ. 
হয়। 

উদাহরণ £_.. যাব+জীবন-যাবজ্জীবন 

বিপদ্+জাল-বিপজ্জাল 
' সরিং1জাল-সরিজ্জাল 

ন্িক্সল্গ (২৯1৩)-জ কিংবা ঝব পরে থাকিলে ত. ও দ. স্থানে 
জ হয়। 

উদ্দাহরণ £--. তদ্+টাকাতট্টাকা 
| মহৎ+-টস্কার-মহটঙ্কার 

* নিন্ম (8৯1৪)-ট কিংবা! ঠ পরে থাকিলে ত ও ঘ্ স্থানে 
না 

হয়। 

ভাসি সিসি সিপাত তাত লাসিলাসিলাসিলাসদিস্িস পিস 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ৩১ 
রাস শি সিসি পদ শট চল পাতি ভাটা ভিত এ সিািল্িিত তি সীল তি পিসি লাস সানি 

উদাহরণ" টং +ডীন- -উজ্ভীন 

তদ্+1ঢ6কা-তডক্ক! 

'ন্বিজহ (81০) ড কিংবা! ঢ পরে থাকিলে ত. ও দ্ স্থানে 

ড হয়। 

উদাহরণ £_-  উৎ+-লেখ- উল্লেখ 

সম্পদ্+লাভ-সম্পল্লাভ 

ন্নিক্সহ্ম (8২1০) ল পরে থাকিলে ত. ও দ্ স্থানে ল্ হয়। 

উদাহরণ £- * উৎ+-শৃঙ্খল_উচ্ছংঙ্ঘখল 
তদ্+7 শ্রবণ-তচ্ছ, বণ 

চলৎ+শক্তি-চলচ্ছক্তি 

ন্নিহম (হ২ড]০)--শ পরে থাকিলে ত. ও দ্ স্থানে চ. এবং শ. 

স্থানে ছ. হয়। 

উদাহরণ £__ তদ্+হিত-তদ্ধিত 
উৎ+হার-উদ্ধার 

'ন্মিস্ম (51)_-হ পরে থাঁকিলে ত্ ও দ্ স্থানে দ এবং হু. 
"স্থানে ধ. হয়। 

উদ্দাহরণ £__ যজ+ন-ুযজ্ঞ 

রাজ 1নী-রাজ্ঞী 

যাচ.+-না- যাচ্। 

ল্বিল্সস (81৩) চকার কিংবা জকারের রস্থিত ন স্থানে 

ঞ হয় । " | 



৩২ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
বলি, এস এস এস ৬ এলি ৬ তোলো লক নি লা ঠাস সি 

উদাহরণ £__ যষ+থ-ষষ্ঠ 
উতকৃষ.41-ত-উৎকৃষ্ট 

ন্নিল্সহম (ছ২])-_য কারের পর ত কিংবা থ থাকিলে ত স্থানে 

ট ওথস্থানেঠহয়। 

উদাহরণ £__ অব+4ছেদ-অবচ্ছেদ 

তরু-ছায়-তরুচ্ছায়! 

পরি4ছেদ-পরিচ্ছেদ 

ন্নিজহম (8২৩) ছ পরে থাকিলে ন্বরবর্ণের পর চ হয়। 

উদাহরণ :__ উৎ+যোগ- উদ্যোগ 
দিক়1অস্ত- দিগন্ত 
ঘট4+আনন - ষড়ানন 
তৎ+গত- তদগত 

জগৎ1বন্ধুল জগছন্ধু 

ন্নিস্্ম ২০1)_ স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ ওয, র্, 
ল্,ব, হ. পরে থাকিলে পদের অস্তস্থিত বর্গের প্রথম ব্ণ 

স্থানে এঁ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। 

উদাহরণ £-_ জগৎ +1নাথ- জগন্নাথ 

দিক41-নাগ- দিঙনাগ 

তদ্+1ময়- তন্ময় 

দিক়1মণ্ডল _ দিজ্মগুল 

কিঞ্চিং+মাত্র-কিব্চিম্মাত্র 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল ব্যাকরণ ৩৩ 

ন্িজহম (8২২1০) ন কিংবা মপরে থাকিলে পদের অস্তস্থিত 
বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়। 

উদাহরণ 2__ কিম্1বা_ কিংবা 

সম্41বাদ- সংবাদ 

সম্+1 বরণ - সংবরণ 
ন্বিলন্ম (ছ২৪1০)--অন্তঃস্থ বা উদ্মবর্ণ পরে থাকিলে পদের 

অন্তস্থিত ম স্থানে অনুন্বার হয়! 

ন্যন্িত্ুস্ম (6০০8০৯)--সম শব্দের পর রাজ শব্দ থাকিলে 
হয়ুনা। যথা সম রাজ-সমআ্াজ | 

স্পর্শ বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অন্ুন্বার 

হয় । যথা--সম+ন্যাস- সংন্যাস বা সন্যাস। 

নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 

উদাহরণ £5 আ+ঁপদ- আম্পদ 
গো4পদ- গোম্পদ 
সং+কার-- সংস্কার 
বৃহৎ + পন্তি - বৃহস্পতি 
হরি + চক্দ্র-হরিশ্চন্্ 

বিমর্থ সন্ধি 
উদ্বাহরণ (195:8,10)]1)199) £--- 

শির১1 ছেদ -_ শিরশ্ছেদ 
নি১+4চয়- নিশ্চয় 
ছঃ1চিন্তা - তুশ্চিন্ত। 



৩৪ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
এট পাচার ৮ তলা এ 28 6 তা ০ ৭৬০ উপ খু পি সক ৬, ভাইও এসি রা শা ২৯ লিলি এপ এত ০ সাল লেস এসি ৯০৭৯-০৯-০৯ এস্এিনিও সিএসএস 

সুজ (8২০1০) কিংবা ছ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ হয়। 

উদাহরণ £-- ধন্থুঃ1টস্কার » ধন্ুষ্টঙ্কার 

। নিঃ1+ঠূর _ নিষ্ঠুর 
সুজ (২এ1৩)_-ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে ব হয়। 

উদাহরণ £-- ছঃ+তর-ছুস্তর 

মন2+4তাপ- মনস্তাপ 

ইত১-+4তত _ ইতস্তত 

নিঃ+তেজ-্নিস্তেজ . 

ক্ুজ্র (7৮15)__ত কিংবা থ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স হয়। 

উদাহরণ £- চতুঃ+1পদ - চতুষ্পদ 
আবিঃ+কৃত - আবিক্ত 
নিঃ7ফল _ নিক্ষল 
বহিঃ+কৃত- অহিষ্কৃত 

স্মজ্জ (ছ২৮1০)__-ক, খ, প, ফ, পরে থাকিলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ 

ছঃ, প্রাঃ চতুঃ এই সকল শব্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ঘ 
হয়। 

উদাহরণ 2 অয়ঃ4-কাস্ত - অয়স্কাস্ত 
শ্রেয়১+কর - শ্রেয়স্কর 
মনঃ7কাম ল মনস্কাম 

বু (ন1)--কর, কাম, কাস্ত, শব্দ পরে থাকিলে অকারের 

পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ হয় 
ভাঃ+কর অহঃ+1কর, বাচঃ+ পতি প্রভৃতির বিসগ 

স্থানেও দস্ত্য সহয়। যথা__ভান্কর, অহস্কর, বাচম্পতি। 
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উদাহরণ 2: বয়ঃ+ অধিক - বয়োধিক 

ততঃ:+ অধিক - ততোধিক 

স্ুজ্জ 0২৯1০) _অকারের পর বিসর্গ থাকিলে ও অকার পরে 
থাকিলে, পূর্ব অকার ও বিসর্গ উভয়ের স্থানে ওকার হয়; 
ওকার পূর্বর্ণে যুক্ত হয় ও পরের অকারের লোপ হয়। 

সুজ (£৬1০)-_-অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অকারের 

পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়; লোপের পর আর সন্ধি 
হয় না। যথা _অতঃ+ এব - অতএব 

উদাহরণ £$-- বৰয়১+ বৃদ্ধি - বয়োবৃদ্ধি 
মনঃ+ মোহন ₹ মনোমোহন 

সছ্য১1 জাত সম্ভোজাত 

পুরঃ+ ভাগ পুরোভাগ 

স্ুজ্ম (ছ1৩)__অকারের পর বিসর্গ থাকিলে ও বর্গের তৃতীয়, 

চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, রূ, ল্, ব্ঃ হ. পরে থাকিলে 

অকার ও বিসর্গ উভয়ের স্থানে ওকার হয়। ওকার পুর্ব 
বর্ণে যুক্ত হয়। 

উদাহরণ ;-- পুন:+ অপিম্" গ্ুনরপি 
অস্তঃ+ গত _ অস্তগুত 
অহঃ+অহঃ- অহরহঃ 
অহঃ+ নিশা _ অহনিশ 

সুভ্র (851০)__ন্বরবর্ণ, বর্গের তৃষ্তীয়, চতুর্থ, "পঞ্চমবর্ণ কিংবা 
য, বু, ল্, ব.ঃ হ. পরে থাকিলে, অকারের পরস্থিত রজাত 

বিসর্গ স্থানে.র, হয়। 
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উদাহরণ £- নিঃ+নয়- নির্ণয় 
ছু১+ লভ -ছুর্লভ ব! ছল্প'ভ 

মুহুঃ+ মুহুঃ ০ মুহুমুহুঃ 
নি+ অবধি নিরবধি 

নিঃ+আকার_ নিরাকার 

সুজ (ছ২৪1০)_ন্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা! 

য্. রূ, ল্, ব,হ্ পরে থাকিলে, অ আ' ভিন্ন স্বরবর্ণের 

পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র হয়। | 

উদাহরণ £__ নি১+রব- নীরব 
নিঃ+ রোগ - নীরোগ 

র পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র হয় তাহার লোপ হয় ও 

পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়। 
উদাহরণ ;₹-- গোঃ+ পদ- গোম্পদ (নিপাতনে সিদ্ধ ) 

আধু২+ কাম _ আয়ুক্ষাম 

ধন্ু১+ পাণি-ধন্ুম্পাণি। 
সুজ (2২৩৪০)--যদি সমাস হয় এবং কও পপরেথাকে তবে 

আয়ুং, ধন্থুঃ প্রভাতি পত্দর বিসর্গ স্থানে য্ হয়। কিন্তু 

ভ্রাতুম্পুত্র, চতুষ্টয় প্রস্ভুতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 
নিয়লিখিত শব্গুলিও নিপাতনে সিদ্ধ হয়। 

মনঃ+ ঈষা ৯ মনীষা 
পর+ পর. পরস্পর 

বন+ পতি. বনম্পভি 
বট + দশ - যোড়শ 
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-স্কৃর্ত শবের সহিত বাঙ্গালা শবের কিংবা বাঙ্গালা শব্দের 

-সহিত বাঙ্গাল। শব্দের প্রায়ই সন্ধি হয় না। 

অন্মুশ্পীলন্নী 

১। সন্ধি কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়৷ দেও। 

২। কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি হয়? এবং কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি 

[নিষিদ্ধ ? 

৩। স্বর 'ও বাঞ্জন সন্ধি কাহাকে খলে ? বিলর্গ সন্ফি কোন্ সন্ধির 

অন্তর্গত 2 

৪ নির়লিখিত শব্দগুলির সঙ্গি কর এবং সুত্রের উল্লেখ কর :-_ 

প্রতি+ইতি ; ভূ+উর্ধা) ভব+ঈশ7 স্ব+ঈরিণী; অক্ষ+উহ্ছিনী; 
ছুঃখ+খত) জন+ এক? বিশ্ব+ওষ্ ; অন্থ+এষণ; পো+অন। 

«| সুত্র উল্লেখপৃর্ববক সন্ধি বিশ্লেষ কর ₹__ 

(ক) ক্ষিতীশ; লবৃর্টি; গঙ্গোর্টি; মহর্ষি) সদৈব) নগ্যন্থু 

"বাক্ষ) যাবজ্জীবন ) বাজ্ময়) উৎকষ্ট) ষষ্ট) এতড.ঢকক1) উড্ডীন ; চক্ষ,রোগ 

নুনুষ্টঙ্কার € শিরশ্ছেদ ; মনোমোহন ; নিরবধি ; বৃহস্পতি । 

€খ) সন্ধি কর ঃ_- 

বিপদ +জাল; তৎ+হিত; অপ২.1+জ; উৎ+4হার; যাঁচ+না 
[নিঃ+ তেজ ; ছঃ+লত ; চতুঃ+পথ; পুর£4+কার। 

৬। কোন্ স্থলে বিপর্গ স্থানে র ও স হয় দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইয় দাও । 
শ। পদ্দের অন্তস্থিত ম কখন, ং হয় এবং কখন হয় নাতাহার 

সউদাহরণ দাও । 

| কোন্ স্থলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ এবং কোন্ স্থলে 

পঞ্চম বর্ণ হর তাহা ছুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাও ? রী 
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৯। কখন অকাঁর ও বিসর্গ মিলিয়! ওকার হয়? 

১০ । নিয়লিখিত শব্খগুলির সংজ্ঞ! বল £-_ 

গুণ, বুদ্ধি, সবর্ণ, অসবর্ণণ লোপ, নিপাঁতন এবং বগীয় বর্ণ। 

১১ । স্বরবর্ণের হত্রগুলি সংক্ষেপে প্রকাঙ্ন কর। 

১২। অশুদ্ধির কারণ নির্দেশ কর অথবা বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করা 

€001/606 01 009110 ) :-- 

পরিস্কার, পর্ধযাটন, গিরিশ, মনমোহন, জগতচন্দ্র, কিম্বা, সংক্কীর্ণ, 
সংন্তাসী, সম্বরণ। 

মমাম একর 
(07761 17703 01 381779,383 ) 

সমাসে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল । 

এগুলি খুব ভাল করিয়া শিখিবে । 

ভনহ্মাত্সব্ল্র সনহভন্ত। (1)07781801,)--দুই ব! বছুপদ মিলিয়া, 

একটি নৃতন পদ প্রস্তুত করার নাম সম্মাস। যে কয় পদে 
মিলিয়া সমাস হয় তাহাদের শেষ পদে মাত্র বিভক্তি থাকে । 

সম্াসেক্স আন্বশ্যন্ষভড।- দীর্ঘ ভাবকে সঙ্কোচ করিয়া 

প্রকাশ করিবার জন্য ও শ্রুতি মাধুধ্যের জন্য সমাসের বিশেষ 

আবশ্টক। সন্ধি. ও সমাসের সহায়তায় অনেকানেক নূতন শব্দ' 

শাঠিত হয়। 
. সমম্চঙ্মান্ন সদ্ক-যে কয় পদে মিলিয়া সমাস হয় 

তাহাদিগকে সমহ্ঃম্মান্ম পদ বলে । সমাস হইয়া যে পদ গঠিত. 
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সি পস্পরী ৬ পানি চা্ি পা লাতিনা রি লিপ পিপি সিরাপ সিএস সিসি শোস্সিতানছি 2৬ এ ৬. পালি পাটা সটিলাস্মিপাসটি- পাপী পিসি লা এপি পোরশা পাস লা আনসার 

হয় তাহাকে সম্ভ্ঙ$ বা! সম্াসন্বহ্ধ পদ বলে। সমস্তমান 

পদগুলির মধ্যে অর্থসঙ্গতি না৷ থাকিলে সমাস হয় না। 

হ্যাসনবাক্্য-সমাস কালে যেবাক্য ব্যবহার কর হয় 

তাহাকে “ন্যাস্ননান্কন্ক” বলে। যেমন-- 

বঙ্গের অধিপ _ বঙ্গাধিপ 

এই স্থলে বঙ্গের ও অধিপ এই ছুইটি সমস্তমান পদ। 

“বঙ্গের অধিপ” ইহ। ব্যাসবাক্য । “বঙ্গাধিপ” ইহা সমস্ত পদ ॥ 

সম্মাশে্রর শ্রক্ষাব্রত্ডিদু-__সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার । 

যথা বন্দ, তংপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি, কর্্মধারয় ও দ্বিগু। 

দুন্দ্ব শম্মাত্ন 

উদাহরণ (12%8001)199) :-_ 

অন্ন এবং জল _ অন্নজল 

পিতা ও মাতু।- পিতামাতা৷ (মাতাপিতাও হয়) 
পশু এবং পক্ষী পশুপক্ষী 

দাস এবং দাসী_দসৈদাসী 
রাম এবং লক্ষ্মণ » রামলক্ম্পণ 

বৃক্ষ এবং লতা বৃক্ষলতা 
স্বৃজ্র_-যে সমাসে যে যে পদ হিলিয়া একপদ হয় তাহাদের 

প্রত্যেকের অর্থ সমানভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে 
দুস্ত সহ্পণামন বলে। 
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উদাহরণ (10877719159) :-__ ৃ 

গুরু এবং পুরোহিত » গুরুপুরোহিত 

মাছ এবং তরকারী - মাছতরকারী 

স্ত্রী এবং পুরুষ ₹ স্ত্রীপুরুষ 

লক্ষ্মী এবং নারায়ণ - লক্ষ্মীনারায়ণ 

হরি এবং হর- হরিহর 

ছন্দ স্মাসে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক স্বরবর্ণ 

বিশিষ্ট পদ, অপেক্ষাকৃত পৃজনীয় পদ এবং স্ত্রীলিঙ্গ পদ পূর্বের 
বসে । 

৩। কতকগুলি সমাস নিপাতনে ( নিয়মের ব্যতিক্রমে ) 

সিদ্ধ হয়। যেমন,-_ 

কুশ এবং লব- কুশীলব 
জায়া এবং পতি _ দম্পতি 
অহঃ এবং নিশা _ অহনিশ 

ভীম এবং অজ্ঞুন - ভীমার্জুন 

শুপুুক্লল্র সম্মান 

সুজ্জ_-যদি ছুইটি পদ সমাসবদ্ধ হইয়া সমস্ত পদে পরবতী 

পদের অর্থ 'প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় তবে তাহাকে 
ভঙ্প্লুক্  সম্মাস বলে। পূর্ববর্তী পদের যে বিভক্তি 
লোপ হয় তাহারই নামানুসারে এ তৎপুরুষের মাম করা 
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সমাস বলে। 

৪১ 
৬ পে আশির অলি চা উরস সিসি 

হয়। বেমন, _ ইজ ৩ পুকুম_পুরবরপদে য়া বিভক্তির 

লোপ পাইয়া! যে তৎপুরুব সমাস হয় তাহাকে ২য়! তৎপুরুষ 

২০জ্সা শগ্নুক্রত-্ন_নপূর্বব পদে ৩য়! বিভক্তির লোপ পাইয়। যে 
তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ওয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। 

তথ শ৩পু্ল- পূর্ব্ব পদে ওর্ঘী বিভক্তির লোপ হইয়া যে 
তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ৪র্ী তৎপুরুব সমাস বলে । 

₹শমী শপ্টক্রত্তন-_ পুর্ব পদে ৫মী বিভক্তির লোপ হইয়া ষে 
তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে €মী তৎপুরুষ সমাস বলে। 

৬ষ্টী ভ৩প্ুল্--_পূর্ব পদে ৬ষ্ভী বিভক্তির লোপ হইয়। ষে 
তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ৬ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে । 

নী ভ৩প্টুল্র5ম_ পুর্ব পদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ পাইয়া 

যে সমাস হয় তাহাকে ৭মী তৎপুরুষ সমাস বলে । 

উদাহরণ (0.101)199) :__ 

অবসরকে প্রাপ্ত _ অবসরপ্রাপ্ত 

কফকে আশ্রিত - কফাণ্িশ্িত 
বিস্ময়কে আপন্ন _ বিস্ময় পন্ব. 
বেত্র দ্বারা আহত - বেত্রাহত 

ব্রাহ্মণকে দত্তহ ব্রাহ্মণদত 

কর্ম হইতে চ্যুত - কর্মচ্যুত 

নরের পতি- নরপতি 

রণ কুশল - রণকুশল 

( হয়া তৎ) 

৮ 

(7) 
(৩য়া তং) 

( ৪র্থী তৎ) 
(৫মী তং) 

( ৬ষ্ঠী তৎ) 

( ৭মী তৎ) 
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৯৬ € ৯6৯৯, নি স্টল লি সমিতি 

১। প্রাপ্ত আঙ্রিত, আপন্ন প্রভৃতি পদের সহিত পূর্বব 

পদের ২য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন উপরের উদাহরণের 

অবসরপ্রাপ্ত, কফাশ্রিত, বিস্ময়াপন্ন ইত্যাদি পদ ॥ 

২। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে কালবাচক শব্দের সহিভ 

২য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন, _দীর্ঘকালস্থায়ী, চিরছুঃবী 
ইত্যাদি । 

৩। উন, যুক্ত, অদ্বিত, রহিত প্রভৃতি বোধক শবের সহিত 
রব পদের ৩য়! ততপুরুষ সমাস হয় । যেমশ,_ 

একের দ্বারা উন- একোন 
রূপ দ্বারা যুক্ত _ রূপযুক্ত 
মহিম। দ্বারা অদ্বিত- মহিমাদ্িত 
বুদ্ধি দ্বারা রহিত _ বুদ্ধিরহিত। 

৪। সমৃহার্থ (গণ, বৃন্দ ইত্যাদি) শব যোগে ৬ষ্টা তৎপুকুষ 
সমাস হয়। 

অধিবাসীর গণ _ অধিবা সিগণ 
গুণীর গণ - ণেগণ 
রাজার গণ€ রাজগণ 

প্রজার বৃন্দ _ প্রজাবুন্দ 

এই সমাসে ইন্ ভাগাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ঈ স্থানে “ই? হয় ॥ 

৫। ন (নঞ.) অব্যয়ের সহিত সাধারণ পদের যে সমাস 

হয় তাহাকে ৪. ভঙপ্টুক্রভ্মী সমাস বলে। সমাস কালে 

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে “ন' স্থানে “অন” এবং ব্যঞ্জন রা পরে 

থাকিলে “আ' হয়। 

সট প৯ত উস জি ইউর এ 
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উদাহরণ (0071)198) ১২ 
ন কাল-অকাল 
ন অধিক-ু অনধিক 
ন আচার - অনাচার 

ন মান্ুষ ৯ অমান্থুষ 

অন্যল্ীভ্ডান্ব সম্ান্স 

উদাহরণ (195817010193) 25 

কূলের উপ - উপকূল 
দিন দিন. প্রতিদিন 

সমুদ্র পধ্যস্ত- আসমুদ্র 

বিন্বের অভাব - নিবিবদ্ধ 

দ্বীপের সদৃশ _ উপদ্বীপ 
স.জ্র-যে সমাসে অব্যয় পদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান 

হয় এবং পূর্ববপদে অব্যয় পদ থাকে তাহাকে অব্যয়ীভাক 
সমাস বলে। 

নিয্রলিখিত অর্থে সচরাচর ল্লব্যয়ীভাব সমাস হয় 2_- 
৯। সাম্মীস্য_কুলের সমীপ, উপকূল, গঙ্গার সমীপ, উপগঙ্ 

বা অন্ুগঙ্গ, কের সমীপ, উপকণ্ঠ । 
২.। সাছুস্থ_দ্বীপের সদুশ, উপদ্বীপু, লিপির সদৃশ, 

প্রতিলিপি। 
২। ,ল্রীষ্চলা ( পৌনঃপুন্য )--দিন দিন, প্রতিদিন, বার বার» 

প্রতিবার, মাস মাস, প্রতিমাস। 



৪৪ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
এগ ও সানি লি এ সি পান এটি শে পলিসি এপ পি শট সীল ৯ সস এটি সস লি পম জল পোপ এ এ এ এছ রা ০-০ ০িছ ল চস এস শিস এস পস্বি্ এ ও শসার 

গু |  ও্বাঙ্গযভা__রূপের অন্থ ( যোগ্য ), অনুরূপ । 

| স্াস্পা--পদের পশ্চাত অন্ুপদ্দ। 

৬। স্পম্বাজ্- ক পর্যন্ত, আক, জীবন পর্য্যন্ত, আজীবন । 
| অসম্নভিড শ্রুহ্ম শান্ত্রকে অতিক্রম ন। করিয়া, যথাশাস্ত্র ; 

বিধিকে অতিক্রম না করিয়া, যথাবিধি। 

৮। ভভ্ভান্র- বিদ্বের অভাব, নিবিবন্্, আমিষের অভাব 

(নিঃ) নিরামিষ, মিলের অভাব বেমিল, গরমিল ইত্যাদি । 
অক্ষি শব পরে থাকিলে অব্যয়ীভাব সমাসে 'অক্ষি স্থানে 

অক্ষ আদেশ হয় । যেমন,__অক্ষির সমীপ, সমক্ষ, অক্ষির পর, 

পরোক্ষ, অক্ষির প্রতি, প্রত্যক্ষ । 

ল্রক্ক্রীহি সহ্মান্ন 

উদাহরণ (11207])199 ) 2-_ 

পক্ক কেশ যাহার পক্ককেশ (বুদ্ধ ) 

দশ আনন যাহার-দশ্লানন (দশ আনন বিশিষ্ট 
ৃঁ | ব্যক্তি বা রাবণ ) 

পীত অন্বর (কাপড়) যাহার . পিতাম্বর (কৃষ্ণ) 
স্ক্র- যে স্থলে যে ছই পদের সমাস হয় তাহাদের কোনটার 

অর্থ প্রধানভাবে না বুঝাইয়া অপর ব্যক্তি বা বস্ত প্রধান- 

ভাবে বুঝায়, সেই স্থলে এঁ সমাসকে বহুত্রীহি সমাস বলে । 
১। বন্ত্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ ও স্গ্রম্যন্ত পদ প্রায়ই 

পুরবের্ধ বসে। যেমন-_দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহতী 
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শক্তি যাহার, মহাশক্তি, পাপে মতি যাহার, পাপমতি। তদ্রপ 
ক্ষীণশক্তি, সরলহৃদয়, মহাবাহু, কুস্তকর্ণ, ধর্মবুদ্ধি ইত্যাদি। 

২। বহুত্রীহি সমাসে স্্রীলিঙ্গ পদ পরে থাকিলে পূর্ববস্থিত 
স্ত্রীলিঙ্গ শবের গ্টুব্রজ্ডা্ব হয় এবং পরবর্তী স্ত্রীলিঙ্গ শবের 
“আ/ স্থানে "আ? হয়। যেমন, স্থির! প্রতিজ্ঞ। যাহার, স্থির 

প্রতিজ্ঞ, গত। শ্রদ্ধা যাহার, গতশ্রদ্ধ, সুন্দরী ভাধ্যা যাহার, 

সুন্দরভা্য । তব্রপ, ছুন্মতি, স্ুমতি, ভগ্রশাখ, প্রিয়সখ, 

প্রিয়ভাধ্য, নির্লজ্জ, নির্দয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু 
জাতিবাচক, সংজ্ঞাবাচক, স্ত্রীলিঙ্গ শবের পু2-ভ্ডানব হয় না। 

৩। বহুত্রীহি সমাসে “সহ? ও “ণ্নমযান্ম স্থানে “চল, 

হয়। যেমন,__বান্ধবের সহিত বর্তমান, সবাঞ্ধীব, জ্ঞ।তির সহিত 

বর্তমান, সঙ্ভাতি, পুজ্ের সহিত বন্তমান, সপুক্র, এবং সহ 
(সমান) উদর যাহার, সহোদর । সমান তীর্থ (গুরু) যাহার, 

সতীর্থ ইত্যাদি । 

৪। ইঈকারান্ত ন্নিভ্য শ্্ীতিলঙ্গ শব্দ, ঝকারাস্ত শব্ধ এবং 

অপর কতিপয় শব্দের উত্তর বনু সমাসে “ক' হয়। যেমন, 

মৃত] পত্বী যাহার, মৃতপত্বীক ব৷ ব্িিপত্বীক ; নদী মাতা যাহার, 

নদীমাতৃক ; বহু ভ্রাতা যাহার, বহুত্রাতৃক, অধিক বয়স যাহার, 

অধিকবয়্ক। বহু বধূ যাহার, বহুবধূক (উকারাস্ত নিত্য স্ত্রীলিঙগ 
শব্দ)। বহুত্রীহি সমাসে জায়! স্থানে ভ্কান্নি ধশ্ম শব্দের 
উত্তর শ্ন্থু এবং গন্ধ শব্ধের উত্তর বিকল্পে ই হয়। যথা 

যুবতী 'জায়। (স্ত্রী) যাহার, যুবজানি, সমান ধশ্ম যাহার, সধন্মা, 



৪৬ সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
সই এদিন এ-ও ঠাস, ও ৬, ৫৮৬ ০৯ এজি 

তদ্রেপ সুুধন্মা, বিধন্মা * ইত্যাদি পদ । শোভন গন্ধ যাহার, 

স্থগন্ধি, স্থগন্ধ । এইরূপ পদ্মগন্ধি, পদ্মগন্ধ, চন্দনগন্ধি ইত্যাদি । 

৫ “ন' এর সহিত সমাস হইলে ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 

'ন' স্থানে “অন, এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে “ন' স্থানে 'অ 

হয়। ন(নাই) আদি যাহার, অনাদি, নাই অস্ত যাহার, 

অনন্ত, নাই সীমা যাহার, অসীম, নাই তুলনা যাহার, অতুল। 
তদ্রেপ, অনাথ, অন্গুপম,অসাড, অমূল্য, অজ্ঞান, ইত্যাদি । 

৬। পরম্পর এক জাতীয় কার্যে প্রবৃত্ত. হওয়। বুঝাইলে, 

কি যুদ্ধ বা অন্য অর্থে বনুত্রীহি সমাস হয় ; এবং পুর্ব পদে “আ' 
এবং পর পদে “ই* যুক্ত হয়। যেমন, হস্তে হস্তে ধরিয়া 
মারামারি, হস্তাহস্তি, কেশে কেশে ধরিয়া যুদ্ধ, কেশাকাশি ; 

কাণে কাণে স্পর্শ করিয়। আলাপন, কর্ণাকণি। এইরূপ, 

'দগডাদপ্ডি, মুখামুখি, গলাগলি, দলাদলি ইত্যাদি । 
৭। বনুত্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ স্থানে মহা আদেশ হয়। 

যেমন, মহান আশয় যাহার, মহাশয়, মহৎ মনঃ যাহার, 

মহামনাঃ, মহতী মতি যাহার, মৃহামতি । 
৮। এই সমাসে অক্কি শব স্থানে অক্ষ এবং নাভি শব্দ 

স্থানে নাভ হয়। যেমন,_বিশাল অক্ষি যাহার, বিশালাক্ষ, 

উর্গা নাভিতে যাহারঃ উর্ণনাভ ( মাকড়স। ), উর্ণা শব্দের 
আকার তুন্ব হয়। 

৯। বহু খাস বাংল! শবেরও বহুব্রীহি সমাস হয়। 
* পক্ষে প্রত্যয় যোগে বিধন্মী প্রভৃতিও হয়। 
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বেমন,__তিন হাত পরিমাণ যাহার, তিনহাতি, নাই, নাড়ীজ্ঞান 

স্হার, আনাড়ী, দশ মণ ওজন যাহার, দশমণি, ইত্যাদি । 
১০1 দ্বিঅপ.হদ্বীপ 3 অস্তর+4অপ.-অন্তরীপ ; বন্ু- 

ব্রীহি মাসে দ্বিওত্বন্তর শবকের পরস্থিত অপ. স্থানে ইপ. 

আদেশ হয়। 

১১। নিম়লিখিত শব্দগুলি বন্ত্রীহি সমাসে নিপাতনে 

সিদ্ধ হয়। যেমন-_অষ্ট অঙ্গ বক্র ষাহার, অষ্টাবক্র, হত 
ভাগ্য যাহার, হতভাগ্য, শোভন হৃদয় ষাহার, স্ুহৃৎ, কটা চোখ 
বাহার, কটাচোখে। ইত্যাদি | 

কুল্মপ্রাল্রল্ম সম্মান 

ভদাহরশ (10591910085) £-_ 

নীল যে আকাশ-নীলাকাশ 

সৎ যে জন-সঙ্জন 

রাঙ্গা যে রবি-রাঙ্গারবি 

স্ু্র_বিশেত্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয় 
তাহাকে কন্মধারয় সমাস বলে ।, এই সমাসে পর পদের 
অর্থেরই প্রাধান্ঠ দেখা যায এবং উভয় পদেই প্রথম। 

বিভক্তি থাকে । 

১। কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদটি প্রায়ই পূর্বে বসে। 
কিন্ত ফোন কোন ক্ষেত্রে আবার পরেও বসিতে পারে। 
যেমন_ন্বিস্পেজপ সত স্পুর্দে- নীল যে উৎপল্, নীলোৎপল, 
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পরম যে ধান্মিক, পরমধার্ট্িক; কু যে পুরুষ, কুপুরুষ ব। 
কাপুরুষ ; (পুরুষ শব্দ পরে থাকিলে কু স্থানে বিকল্পে ক! হয়) 

ব্রিস্পেম্ষপ সদ ল্ে_ এক মাস, মাসেক, এক যে জন, 

জনৈক ; ঠাকুর যে দাদা, দাদাঠাকুর, পোড়া যে বেগুন, 
বেগুনপোড়া, এইরূপ- দেশাস্তর, রূপান্তর, পুরুষবৃদ্ধ প্রভৃতি । 

২। কর্মধারয় ও বনুত্রীহি সমাসে পূর্ববপদে স্ত্রীলিঙ্গ 
বিশেষণ পদ থাকিলে সমাস কালে তাহার ঞুলভ্ডা হয়। 

যেমন- কুষ্ণ। যে চতুর্দশী, কৃষ্ণচতুর্দশী । সুন্দরী ভার্ষ্য। যাহার 

(বন্ুত্রী) স্ন্দরভার্য | তব্রুপ, সতী যে প্রবৃত্তি, সৎপ্রবৃত্তি ; 

সাধবী যে প্রকৃতি, সাধুপ্রকৃতি ; মহতী যে নদী, মহানদী । 

৩। কখন কখন দুইটি বিশেষণ পদেও কশ্মধারয় সমাস 

হয়। যেমন__চালাক যে চতুরও সে, চালাকচতুর ; হুষ্ট যে পুষ্টও 

সে, হৃষ্টপুষ্ট ; শান্ত যে শিষ্ট শিষ্টও সে, শাস্তশিষ্ট ইত্যাদি । 

৪। কর্ম্মধারয় ও বনুত্রীহি সমাসে মহৎ শব স্থানে মহা 

আদেশ হয়। যেমন-_ মহান, বীর, মহাবীর ; মহত যে ফল, 

মহাফল ; মহান্ যে রাজা, মহারাজা বা মহারাজ; পুণ্য যে অহ 

পুণ্যাহঃ ॥ ( সখি, রাতি, অহন ও রাজন্ শব্দ স্থানে সখ, রাত্র, 

অন্ন ও রাজ হয় )। যথা-_প্রিয়সখ, জ্োতসসারাত্র, পূর্বাহ্ন, 

মধ্যাহ্ন ইত্যাদি শব এই শ্রেণীর । 

৫1 অভেদ অর্থ বুঝাইলে দুইটি বিশেষ্য পদেও কম্মধারয় 

সমাস হইতে পারে । যেমন-_ যেই আতর সেই বৃক্ষ, আবৃক্ষঃ 

যেই রাজা সেই খষি, রাঙ্জঘি। সংজ্ঞা বুঝাইলে সংখ্যাবাচক ও 
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দিক্বাচক, শব্খের সহিত কর্শধারয় সমাস হয়। যেমন, 

পঞ্চমূল, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি । | 

৬। কখন কখন (ন) এই অব্যয়ের সঙ্গে কর্মধারয় সমাস 

হয়। ইহাকে নঞ তৃত্পুরুষ সমাসও বল! হয়। যেমন--ন 
উচিত, অনুচিত, ন শিষ্ট, অশিষ্ট, ন কাল, অকাল। পূর্বেই 

বল। হইয়াছে যে, ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে ন স্থানে অ হয় এবং' 
স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ন স্থানে অন্ হয়। 

৭ কন্মধারম সমাসে কখন কখন মধ্যের পদ লোপ 

করিতে হয়। ইহাকে মন্যসদল্লোক্পী কম্ক্শ্বাল্রন্স সমাস 

বলে। যেমন- নৈমিষ নামক অরণ্য, নৈমিষারণ্য, সিংহ চিহিচত' 

আসন, সিংহাসন, কুশ নিশ্মিত আসন, কুশাসন ইতাদি। 

৮। উপমান ও উপমেয় বাচক শব্দের সমাস হইলে বা 
উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিয়া সমাস হইলেও 

কন্মধারয় সমাস হয়। এই সকল সমাসকে উপমান, উপমিত 

ও রূপক সমাসও বলা হয়। 

উশমমান্ন সমাস-_তুষারের গ্থায় ধবল, তুারধবল, 
কুস্থমের ন্যায় কোমল, কুন্থমকোমল | 

উপম্সিভ্ড সম্মান- পুরুষ ব্যাত্তরের ন্যায়, পুরুষব্যান্ তর 
এখানে পুরুষকে উপমা দেওয়া হইয়াছে । অতএব পুরুষ 
উপমেয়। আর ব্যাস্তরেরে সহিত'উপম। দেওয়। হইয়াছে, স্বতরাং, 

ব্যান উপমান। যাহাকে উপমা দেওয়া হয় তাহাকে উপমেয়' 
এবং যাহার সহিত উপমা দেওয়। হয় তাহাকে উপমান বলে। 

৪ 
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পসিপিপস্সিিগাসছি তাপ 

ব/শক্ষ সমানদ__বিভা রা রূপ ধন্ব, বিদ্যাধন, ভূধ্য রূপ 

সিংহ, হ্্যসিংহ। যে সমালসে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ 

কল্পনা কর। হয় তাহাকে রূপক সমাস বলে। 

দি সমাস 

উদ্দাহরণ (00581010199) :__ 

তিন ভূবনের সমাহার লত্রিভুবন 
চারি বেদের সমাহার চতুর্ব্বেদ 

অষ্ট ধাতুর সমাহার অষ্টধাতু । 
সুত্র কর্শধারয় সমাসে পুর্রবপদ সংখ্যাবাচক হইলে এবং 

সমাহার বা সমষ্টি অর্থ বুঝাইলে দ্বিগু সমাস হয়। 
সমাহার অর্থ না বুঝাইলে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে অন্য 

সমাস হয়। দ্বিগড সমাসে কোন কোন স্থলে অকারস্ত 

শব্দের উত্তর ঈ হয়। যেমন,_ত্রিপদের সমাহার 
ত্রিপদী, পঞ্চ বটের সমাহার-পঞ্চবটা। তদ্রেপ, চতুষ্পদী, 
শতাবী, ত্রিলোকী ইত্যাি। 

জন্য্যান্য সমাস 

চ্বিভ্য সমানস-_যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি সর্ধ্ধদা এক 
সঙ্গে থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না, তাহাকে নিত্য সমাস 'বলে। 
যেমন-__কেবল মমাত্র খাওয়ার পরেই সে পাত্র ত্যাগ 

করিল। কেকল্প নাম-নামমাত্র, ডুব্মাজ অশেচ। 
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শি, চাস নছিটি উপ তি ৯০ পাস শসা পা পরি সি সিসির 

অন্পুক্ক সমাস-_পূর্ধ পদে বিভক্তি লোপ না হইয়া যে 
সমাস হয় তাহাকে অলুক সমাস বলে। যেমন- প্পুণ্যাত্ম! 

স্মু্খিিল্প, ধর্শমে কর্মে মতি স্থির । এখানে যুধি (যুদ্ধে) 

স্থির_যুধিষ্টির। সমান্সে উহার কোন অংশের লোপ পায় নাই 
বলিম্া উহ! অন্গুক সমাস | তদ্রেপ, অগ্রসর, অস্তেবাসী, খেচর, 

(তেলে-ভাজা।, রৌদ্রে-পোড়া, জলে-ভিজ! ইত্যাদি । 
ভসশদ্ক সমানন-ধাতুর সহিত উপপদ্দের সে সমাস 

হয় তাহাকে উপপদ সমাস বলে। যেমন-_স্থলজ কুন্থুমগণে 
শোভ। করে স্থল”, 'জলজ কুস্থমগণে শোভা করে জল' স্থলজ- 

স্থলে জন্মে যে, জলজ - জলে জন্মে যে (পদ্ম ) ইত্যাদি। 

জন্ুশ্পীল্দম্মী 

১। সমাস কাহাকে বলে? 

২। উহ1 কত প্রকার এবং কি কি? 

৩। কোন্ কোন্ স্থলে সমাস হয়? 

৪ | কি কি অর্থে দ্বন্দ, তৎপুরুষপ্কর্মাধারয় ও অব্যয়ীভাব সমাস 

হয়? 

৫€ | বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাস কাহাকে বলে? 

৬। ব্যধিকরণ বহুবীহি ও দ্বন্দ সমাসে পূর্ব নিপাতনের এক একটা 
উদ্দাহরণ দিতে পার কি? 

| নিম্নলিখিত সমাসগুলির মধ্যে প্রভেদ বুঝাইরা দাও £.-. 

বহুৰীহি ও কর্ধারয়, উপমান ও উপমিত, দ্বিগু ও কর্মধারয়। 
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তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া 
উদ্দাহরণ দাও । 

৮। নঞ তৎ্পুরুষ সমাসের ২।৩টি উদাহরণ দাও । 

৯| সমাসে ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংজ্ঞা লিখ :₹__ 
সমস্তমান পদ ও সমাসবদ্ধ পদ, ব্যাস বাক্য, নিত্য ও অলুক সমাস 
১*। মহারাজ, মুখচন্দ্র, অনুচিত, সর্পভয়ঃ চিররোগী, নির্বোধ» 

বুদ্ধিমান, পীতাস্বর ও চতুষ্পথ প্রভৃতি কি কি সমাস? 
১১। নুত্র উল্লেখ পূর্ধবক নিয়লিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্য লিখ বা 

শব্দগুলিকে শুধু সম্প্রসারিত করিয়। লিখ :-_ 

মাসেক, সুপুরুষ, কষ্চসাগর, সিংহাসন, দেশাস্তর, উত্তরবঙ্গ, শরণাপন্ন, 

পঞ্চভৃত, হংসাও্ড, রাজহংস, মহাঁফল, পাঁপবুদ্ধি, ফলবান, ফলহীন, 
অন্ধকাররাব্রঃ উপকূল, যাবজ্জীবন, উপসাগর ও যথাসময় । 

১২। সমাসবদ্ধ কর বা একশব দাও :__ 

হিত এবং অহিত ; মাত। এবং পিতা ; সৎ যে জন; বুদ্ধ যে পুরুষ» 
মহতী যে নদী) দণ্ডক নামক অরণ্য ; চন্দ্রের স্াঁয় মুখ ; জ্ঞান রূপ সুধা ; 

ব্রি জগতের সমাহার; চারি মোহনার সমাহার; পঞ্চ নদের সমাহার ; 
বিশ্বের অভাব) জীবন পর্য্যন্ত; অঙ্ষির সমীপ; মহতী মতি যাহার ; 

স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার ; স্থিরা যে গ্রাতিজ্ঞা. সমান উদর ইহার ; বজ্র দ্বারা 
আহত %॥ আদি হইতে অস্ত ; রোজার পুত্র) বনে জাত; আকাশে চরে 
যে; জলে জন্মে ষে)ব্যাগ্রের সায় পুরুষ) হু্য রূপ সিংহ। 

১৩। পূর্ববপদ পৃরণপূর্ধ্বক উহার্দেধ স্বারা এক একটী বাকা রচনা কর । 
১। -_ ধৃতি (সাদাধৃতি) ২।* __প্ররুতি। ৩। -- অহ 

«৪1 ”-আসন। ৫ । -_ভূুবন। ৬। --দিন। 
শ। াপাধি।” ৮ --বান্ধব। ৯। -_ আকীর্ণ। 
৯০৮ ভোগ । ১১২ কাল। ১২1 - হীন। 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৫৩ 
ধরল, এটির উউজারনকচ সস্তা লি ছতী ৬ সিজী ৬ তান ৬ লামিন সলমন পথ 2৭ লি জল সি ও ৬৮ সিপিএ পাতে লাস সী সিন সিসি ও সিসি 2 খালাস তি 1 ৬ সা আনা আর আইপি উস 

১৪। পূর্ব পদটি গ্রদত্ত হইল, পরপদ পূরণ কর :__ 
১। কীট -__ (কীটপতঙ্গ) ২। আশী-_-। ৩। শত _-। 

৪। দক্ষিণ __ | €। জর্জ __। ৬। বিষাদ --। 

৭| মন -_-| ০ ০1 মহা __। ৯। দাদ _-| 

১০। জ্ঞান __-। ১১। চির _-| ১২1 যথা _-। 

১৩। যাবৎ _-। 

১৫ | বুক্তি প্রদর্শন পূর্ববক অশুদ্ধি সংশোধন কর :__ 

কালীদাস, ধনীগণ, মন্ত্ীর্গ নিরপরাধী, নিলৌভী, প্রিরসখাগণ, 
বাণিগণ, সেচ্ছাপূর্ধবক, সববিনয়পূর্বক | 

তৃতীয় অধ্যায় 

কারক একরণ 
ন্িশ্শেম্য ও সঙ্খম্াত্ল াব্র-্চ 

(08555 ০1 ০:৪৪ এ সহিহ ) 

স্কান্সব- ক্রিয়ার সহিত অন্য শবের যে সম্বন্ধ থাকে তাহাকে 

কাল্পন্ক বলে। চ 0. 
ক্রাল্সক্েন্র শ্রক্ষান্সত্ডিদ্_ কারক ছয় প্রকার । যেমন,-- 

কর্ড ক্ম্ত5 কল্রঞে5 205 ভশ্শাদ্শন্ম ও৪- 

অসম্থিকলণ ৃ 



৫৪ সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 

কর্তকারকে বুঝায় --০ক্ষ কার্য্য সম্পাদন করে । * 
কন্মকারকে ১», _ল্কিগ করা যায় তাহা । 
করণ কারকে » __ক্ষিসেল দ্বারা ক্রিয়া! সম্পন্ন হয়। 

সম্প্রদান কারকে ১ _ ক্ষাহ্থাক্কে কাধ্যের ফলভাগী কর। হয়, 

ব৷ ক্কাহান্ল প্রতি ক্রিয়৷ সম্পন্ন হয়। 
অপাদান কারকে » __ক্কি বা কা া। হইতে ক্রিয়। সম্পন্ন হয় ।. 

অধিকরণ কারকে ১ --€ক্ষান্য স্থানে, সময়ে বা অবস্থায় 

ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 

স্লভন্কান্লক্কেন্ত্লর ভদ্কহক্রণ 

(4170 65:91701015 01 515 08116575786 585558 11) ৪. 5111119 991)15102.) 

নিত্য কাননহইতে সুন্দর সুন্দর ফল ও ফুল স্বহস্তদ্বারা, 

(বা স্বহস্তে ) চয়ন করিয়। পঞ্চবটাবনে লক্ষ্মণ তদভ্রাতৃজায় 
সীতাকে তাহা উপহার দিতেন। 

ইংরেজী অন্থবাদ £__ 
15980970710,8275 10119 86 82007777995625 0890. 6০ 10100055917 

10980100201 20108 8200. 7০925 95575 2957 2015 ০০10, 1787009 

020 009 101996 820. 10890. নে 107:999720 0209200 60 2025 70106020929. 

15 2109. থ. 

(কর্তা) কেম) (করণ) সম্প্রদান) (অপাদান) (সন্বন্ক) (অধিকরণ) 
১ম ২য় ৩য়া গর্থী €মী ৬্ঠভী শমী ক্রিয়া 

লক্ষণ “উপহারশন্বহত্তদ্বারা| সীতাকে কানন তদ্ভ্রাতিপঞ্চবটা উপহার 
ও “তাহা ধাতু যোগে হইতে জায়া ! বনে দিতেন 

রর্থী 



শা শিক্ষা বাঙ্গাল ব্যাকরণ ৫৫ 
সি পাস্তা সিলসিলা সাত ৬ ললিতা ছি চো রাসি হাসিল সস লিপ ও 

৬ষ্টী--শব্দ যার সহিত শব্দ পদের সম্বন্ধ বুঝাইতে এই বিভ্জি 
ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই স্নম্দ্রক্ক্ফে কারক 
বলাহর না। অতএব উপরের উদাহরণটিতে ৭টি বিভক্তি থাক! সত্ব 
উহাকে ঘট কারকের উদ্দাহরণ বলা! হইল। 

ল্রিভিন্স কাল্রক্ািল্ প্ুনব্রীলেলোচল্মা 
(২5৮15101001 0172510105 (5170017)91) 

ক্তঁকাল্রক্ক :-যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে 
কক্ভ-কাল্লক (ঘ02031711%9 090) বলে । কর্তকারকে 

প্রথম! বিভক্তি হয় । যথা, ডাকিতেছে । এখানে 

কাক “ডাকিতেছে” ক্রিয়াটী সম্পাদন করিতেছে বলিয়! 
উহা কর্তকারক। কোন কোন স্থলে কর্তায় দ্বিতীয়া, 

তৃতীয়া, সী ও সপ্তমী বিভক্তিও হইয়া থাকে । সে বিষয় 
পরবর্তী শ্রেণীতে জানিতে পারিবে । 

যে অন্যের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করায় তাহাকে 

তহতভুকত্। (4,90052,/1৮9 0850) বলে। যথা,__ াভঃ 

শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন /১ এখানে “মাতা” হেতু কর্তা 4 
কুশ্্্গাল্রক্র £-যাহা করা যায় তাহ! কম (09০০৮6 

0859)। কর্মকারকে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিতক্তি হয়॥ 

যথা,_-ন্ম্পীতাক্কে ডাক; জ্কজ্ল আন 7; কুন খাও 

এই তিন স্থলে “মশীলকে” “জল” ও “ফল” কর্মকারক॥ 

কর্মকারকে কোন কোন স্থলে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয় ৭ 
এ বিষয় পরে বলা হইয়াছে। 

সখ পোজ 



€৬ সহজ শিক্ষ! বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
০৯৯০২ সম পরিসএিসপা সিসি সস সি সস বলিতে ডি টি পি লি 

কর্ম ছুই প্রকার, যথা__সসুঙ্য ও ০গ্ীশ। যাহা বল! যায়, 
দেওয়া যায়, জিজ্ঞাস! করা যায় তাহা স্ুখ্য বা প্রধান কর্ম 
€1)1:60% 01)190%)। আর যাহাঁকে বল! যায়, দেওয়! যায়, 

জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা ৫গ্গীন্প বা অপ্রধান কর্ম (17.17:0% 
0)1601) | যথা,_গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন ; এখানে 
“উপদেশ” মুখ্য কর্ম ও 'শিষ্যুকে' গৌণ কর্ম । 
কল কালক্ষ_কর্তী যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে 

তাহাকে কল্প কাব্নক্ষ (100860505910(8] 085০) বলে। 

করণ কারকে তৃতীয়। বিভক্তি হয়। যথা, _ল্নালিজাল্ল! 

সাপটি মার। এখানে “লাঠিদ্বার” করণ কারক। কোন 

কোন স্থলে করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এ বিষয় 

ক্রমে জানিতে পারিবে । 
2নস্গরন্কান্ন ল্কান্্ন্ক-_নিজের ত্বত্ব ত্যাগ করিয়া যাহাকে 

কিছু দেওয়৷ যায় তাহাকে সস্জ্চ্তান্ন কাল্লক্ক (00506 

0896) বলে । সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,__ 
আন্সভাীন্মক্কে অন্ন দানধকরিবে। এখানে “অন্নহীনকে” 
সম্প্রদান কারক । নিজের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়। দান 
করিলে সম্রদান কারক হয় না। যথা,_ধোপাকে কাপড় 
দাও ; এখানে 'ধোপাকে”,সন্প্রদান কারক নহে। যেহেতু 
কাপড় পরিষ্কার করিয়! ফিরাইয়া দেওয়ার জঙন্চ ধোপাকে 
উহা! দেওয়া হয়। 

স্পাচ্ণান আগাল্লক্ক-_যাহা হইতে কোন ব্যক্তি বা বস্ত 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ৫৭ 

চলিত, ভীত, গৃহীত ব৷ উৎপন্ন হয় তাহাকে অঙ্পাদ্ণন্ম 
ক্রাল্রন্ক (40010159 0888) বলে। অপাদান কারকে 

পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা__-্বন্ষ হইত্ভে পত্র পড়ি- 
তেছে। ল্য্যান্* হইত্তে ভয় পায়। হ্থীত্ক হই 

অন্কুর উৎপন্ন হয়। জুগ্ছদ হইতে মাখন তেয়ায় হয়। 
এই সকল স্থলে “বৃক্ষ,” “ব্]ান্)” “বীজ” ও “গছুদ্ধ” 

অপার্দান কারক । 

অপ্বিকল্রশ কান্পক-_যে সময়ে বা যাহাতে ক্রিয়া সম্পন্ন 

হয় তাহাকে অভ্রিকল্রণ ক্ষাল্সরক্ (15028116088) 

বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, 

ভুলে মস্ত বাস করে, এখানে “জলে” অধিকরণ 

কারক। অধিকরণ ছুই 'প্রকার__আধারাধিকরণ ও কালা- 

ধিকরণ। যাহাতে কোন কিছুর অবস্থিতি বুঝায় তাহাকে 
আধ্বাল্রাপ্বিকল্পশ বলে। যথা, __গ্রুন্েে লোক আছে। 

যে সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে ক্ষাজ্নাপ্রিকল্লঞ 

বলে। যথা, ছ্িশ্রহন্হে রোদের কিরণ তীক্ষ হয়। 

স্পদ্ত-শান্রিলস্ন (5858008)- বাকের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের 
ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় পরিচয় দেওয়ার নাম স্পচ্জ-স্পল্লিচষ্স বা 
স্ল্লন্তক্স । বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও 
অব্যয়, পদ এই পাঁচ প্রকারের হইতে পারে। কোন্ 

পদের পরিচয় কালে কি কি বলিতে হইবে নিয়ে তাহা 
প্রদশিত হইল। 
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(ক) ন্বিশ্েম্ক-_কোন্ প্রকার বিশেত্য, কারক, বিভক্তি, বচন, 

পুরুষ, লিঙ্গ এবং কোন ক্রিয়ার সহিত অদ্বিত। 

(খ) ব্বিশ্পেম্মপ-_কোন্ প্রকার বিশেষণ ও কাহার বিশেষণ । 

(গ) শনম্দ্রম্নাস_-কখন বিশেষ্যের মত ও. কখন বিশেষণের মত 

ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য হইলে বিশেষ্ের মত ও বিশেষণ 

হইলে বিশেষণের'মত পদাদ্য় করিতে হয়। 

(ঘ) শ্রিনজা-সমাপিকা কি অসমাপিকা, সকন্মক কি 

অকন্মক। সকন্মক হইলে এককন্মক, কি দ্বিকল্মাক, পুরুষ, 

বচন, কাল, কোন্ বাচ্যের ক্রিয়া, কর্ত। কে, সকন্মক হইলে 

কন্ম কি। 

(উ) অস্যন্স- কোন্ প্রকার অব্যয়। 

নান (527[৩)_-হে বালকগণ, তোমরা বাল্যকালে মনদিয়া 

পড়িবে । 
€হু-_সম্বোধন চক অব্যয়। 

ন্বালকঙ্গ-_জাতিবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙগ, প্রথম পুরুষ, 

সম্বোধন পদ, প্রথম। বিভক্তির বহুবচন । 

০ভ্ডামল্লা-_ সর্বনাম, “বালকুগণ” এই পদের পরিবর্তে বসিয়াছে। 

পুংলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম! বিভক্তির বহুবচন, কর্তৃকা'রক, 
“পড়িবে” এই ক্রিয়ার কর্তা, । 

ব্রাক্যক্যাত্লে__গুণবাচক বিশেষ্য, ক্রীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, 

অধিকরণ কারক (কালাধিকরণ), সপ্তমী বিভক্তির একবচন । 

সন্ন্গিক্সা-_ক্রিয়াবিশেষণ, “পড়িবে” এই ক্রিয়ার বিশেষণ । 
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স্পক্ভিষ্বে-_ সমাপিক ক্রিয়া, সকন্্নক, এককম্মক, মধ্যম পুরুষ. 
বহুবচন, কর্তৃবাচয, ইহার কর্তা “তোমরা,” ইহার কশ্ম 

আপন পাঠ, উহা আছে। 
১। অপূর্ণ স্থানন্উপযুক্ত কারক যোগে পুর্ণ কর £__ 
_- পাখীগণ গান করে । __ বনের রাজা বলে। __ খাইয়া 

জীবন ধারণ করি। __- আবাধ্য হইও না, নচেৎ __ জীবনে 

উন্নতি করিতে পারিবে না । স্ূর্ধ্য __ উদ্দিত হয় এবং _- অস্ত 

যায়। কখনও _- -_- লোভ করিও না। সদ সত্য-_কহিকে ॥ 

২। নিম্নলিখিত বাক্য সমূহের পদাম্বয় কর 
১। বর্ধাকালে ভেক ডাকে । 

২। তিমি মৎস্য গভীর জলে বাস করে । 

৩। সর্পের বিষ ভয়ঙ্কর । 

৪। রুগ্ন হইলে ওঁষধধ সেবন করিবে । 

৫। চন্দ্রের কিরণ অতি স্থশীতল। 



চতুর্থ অধ্যায় 

শববাগ 
( বিশেষ্য ও সর্ধনাম শবের রূপ ) 

শব্দে বিভক্তি যোগের নিয়মগুলি “তোমাদিগকে পূর্বেই 
বল! হইয়াছে সেগুলি এখন মনে কর ও নীচের স্শক্ব্র*- 

দেখ । 

“বাজ শতকে জষ্প 

কারক বিভক্তি একবচন বহুবচন 

কর্তী-__[00008166 ১মা বালক বালকের 

্ বালককে, বালকদিগকে, 
কশ্ম | হয়া 

| বালকেরে বালকদিগেরে 

| বালকদ্বার! বালকদিগদ্বারা, 

করণ [!.& ওয়া বালকদিয়া বালক দিগদিয়া, 

্ বালককর্তক ১ বালক দিগকর্তৃক 
সম্প্রদান |! ৪র্থী বালককে বালকদ্িগকে 
অপাদান ূ ৫মী বালধহইতে বালকদিগহইতে 

| বালকেতে, বালকদিগেতে, 
অধিকরণ ৭মী 

বালকে বালকদিগে 

| বালকদিগের, 
সম্বন্ধপদ 7£95656- ৬ঠী বালকের 

বালকদের , 
সঙ্বোধন 17568076--১ম। বালক বালকগণ 



সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ৬৯ 

১।, শবরূপ লিখ £_-নর, পুজ, গায়ক, পাঠক, গজ, 

অশ্ব, স্র্্য, চন্দ্র, লেখক ইত্যাদি । 

২। লিঙ্গ প্রকরণে যে সকল শব পড়িয়াছ তাহাদের 

প্রধান প্রধান পাঁচটি আকারাস্ত শব্দের রূপ লিখ । 

মনে রাখিও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গভেদে ( সম্বোধন ভিন্ন ) 

শব্দগুলির রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গের 

বেলায় কিছু কিছু পরিবর্তন হয় । সর্ধবনাম সম্বন্ধেও সেই কথা । 

বিশেষের ন্যায় শুধু সর্বনাম শবের ক্ীন্বক্নিজ্ছেই বূপের 
পরিবর্তন হয়। 

জ্লীভ্িত্ষ ল্রাক্িক্ক। সশক্দেল্র জপ 

কারক বিভক্তি একবচন বন্ধুবচন 

কর্তী-_1000180€ ১মা বালিক। বালিকার 

কন্ম 7 ২য় বালিকাকে বালিকাদিগকে 

ূ বালিকাদ্বারা ২ বালিকাদিগদ্ধারা 
করণ শয়া বালিকাদিয়া | খানা ] 

ণ 
| 

রি বালিকাকর্তৃঁক “ বালিকাদিগকর্তৃ 

সম্প্রদান নত র্থী বালিকাকে বালিকাদিগকে 

| 

ূ 

অপাদান €মী বালিফাহইতে বালিকাদিগহইতে ' 
ীলিকাতে বালিকা দিত 

অধিকরণ ৭মী নি 
| বালিকায় বালিকাদিগে 
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বালিকাদিগের, 

বালিকাদের 

আন্বোধন 1০০8016-_-১মা বালিকে বালিকাগণ 

১। শব্দরূপ লিখ-_সখা, রমা, কন্তাঁ, মালা, বিদ্যা । 

২। লিঙ্গ প্রকরণে যে সকল শব্দ পড়িয়াছ তাহাদের 

শ্রধান প্রধান পাঁচটি আকারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শবের রূপ লিখ । 

ম্বন্ধপদ 705565578-_৬ষী বালিকার 

র্রীন্বক্তিজ্ছ স্রন্ন স্পন্জেল্স ব্্প 

কারক বিভক্তি 

কর্ত। ; (উমা) | বন | বনগুলি 
কর (২য়া) [বন ৮4 

কেরখ লো বনদ্ধারা. | বনগুলিদ্বার ইত্যাদি। 

নিয়ে কতকগুলি শব্দের. অসম্পূর্ণ রূপ প্রদত্ত হইল। 
খ্রী সকল শব্দে সমুদয় ব্ভিক্তি যোগ করিয়া স্পচ্ক গলিল্ 
কর £_ 

ক্কারাস্ত শব্ধ 

আত (110৮1)07) মাতা ' মাতারা, মাতাকে ইত্যাদি 

পিতৃ (%0)6:) পিতা পিতারা, পিতাকে 
কআ্রাত় (737061)9:) জাভ। জআতারা, আতাকে ' 5 
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অন্-ভাগাম্তু ঃ 

রাজন্ (61706) রাজ। রাজারা, রাজাকে $ 

ব্রহ্মন্ (33151007910) ব্রহ্মা ব্রহ্মারা, ব্রহ্মাকে » 
শর্্দন্ (98170780) শন্ম। শল্মারা, শন্মাকে 5 

অস্-ভাগাস্ত *-- 

মহাতেজস্ (৬০) মহাতেজাঃ মহাতেজার, 
190 দ/ 9:01) মহাতেজাকে ” 

মনস্ (11170) মনঃ বা মন মনসকল, মনকে ৮ 

বিমনস্ (00178690- বিমনাঃ বিমনারা, বিমনাকে ৮ 
(7৬6) 

উন্নতমনস্ (7151; উন্নতমনাঃ  উন্নতমনারা, 
110311090) উন্নতমনাকে » 

ঈয়স্-ভাগাস্ত (পুং) £-_ 

মহীয়স্ (2:08, মহীয়ান মহীয়ানেরা, মহীয়ানকে » 
00160) 

মহৎ»... মহান. মহানেরা, মহানদিগকে ” 
( পুংলিঙ্গে মহান্ কিন্তু ্লীবলিন্ঙ্গ মহৎ ।) 
বৎ ও মত ভাগাস্ত (পুংলিঙ্গ) ৩৯ 

জ্ঞানবত (1১০) জ্ঞানবান্ জ্বানবানেরা, জ্ঞানবানকে” 

বুদ্ধিমত (]7,9115971) বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমানেরা, বুদ্ধিমানকে ” 

ইন্ ভাগাস্ত (পুংলিঙ্গ) £__ 

জ্ঞানিন্ (ড156) জ্ঞানী জ্ঞানীরা, জ্ঞানীকে ৮ 
গুণিন্ (80811860) গুণী গুণীরা, গুণীকে ্ 



৬৪ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

বস্ ভাগ পুং ঃ 

বিদ্বস্ (1,987:090) বিদ্বান্ বিদ্বানেরা, বিদ্বানকে 

১। সমস্ত শ্ংকারাস্ত পুংলিঙগ শব্দ পিতৃ শব্ধের মত, 
ঝকারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মাতৃ শব্দের মত, অন্ ভাগান্ত শব্দ রাজন্ 

শব্দের মত, বং ও মৎ ভাগান্ত শব্দ জ্ঞানবৎ ও বুদ্ধিমৎ শবের 

মত এবং ইন্ ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের মত, ও বস্ ভাগান্ত 
শব বিদ্বস শব্দের মত হইবে । 
সন্ত্রাস সহ্রাগজ্ভ +_ 

২। আনো, আহা ভ্ডান্হা, হত - ভ৩্-_ ইহাদের 

রূপ নিত্যসম্বন্ধযুত্ত । ইংরেজিতে ইহাদিগকে (9০02:91818569) 

বলে। যেমন,_-45--83১ 48 30, ৯০-_9০ 616.) 

ক। ০০ £__ 

“লেখা পড়া, করে হম, 

গাড়ী ঘোড়া চড়ে নল ।' 
খ। ন্ড-_শভভ্ড £-_ 

(ক) হ্ভ্ড কয় ভভ্ংনয়। 

(খ) ভাবন] মভ্ড যাতনা ভভ্ভ। 

গ। হআল্ে_ভাল্ে ১ 

হাল্তে ভাল্লে বিশ্বাস করা ও বাসস্থান দেওয়া 

উচিত নয়। 

ঘ্। হাতা ভ্ডাতা £-- 

বা! ইচ্ছ1 ভ্ডান্া কর। হত্যাদি। 

চা সি সলিস্মিিটি আদা সপ পিল 2২. পাকি শি এ সিসি ছি সি পি তাসিলী ছি তামিল ছি চিত লি ৪ 
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৩। 'যাহ! নামের পরিবর্তে বসে তাহাই ল্যান, ইহা 

তোমরা পৃর্ববেই পড়িয়াছ। সুতরাং উহার। যে পদের পরিবর্তে 
বমে মেই পদের লিঙ্গ ও বচন প্রাপ্ত হইলেও উহাদের ক্কাল্লরন্ষ 

অর্থাৎ ০5৪০ অন্তরূপ হইতে পারে । যেমন-__ 
অসাধু ব্যক্তিগণের হৃদয় সর্বদাই শঙ্কাপূর্ণ থাকে । 

তাহার এক মুহূর্তের জন্যও জীবনে শান্তি পায় না। 

উপরের উদাহরণের প্রথম বাক্যের বিশেষ্য পদ হইল 

“ব্যক্তিগণের” পরবন্ভী বাক্যের সর্বনাম পদে কিন্তু “তাহার।” 

ব্যবহৃত হইয়াছে । স্থতরাং নাম পদের কারকে ও সর্বনামের 

কারকে পার্থক্য ঘটিয়াছে। 
81 সর্বনাম শবের স্জ্দ্রহ্মার্থী ও জ্ুচ্ছার্থ ভেদেও 

রূপের পরিবর্তন হইয়া থাকে । তবে মোটামুটি ভাবে কারক ও 
বিভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ্যে যাহ! প্রযোজ্য সর্বনামেও তাহাই 
প্রযোজ্য । 

৫। স্পুর্ত্ঁগ নম্র অন্ন” সল্ল* শতজ্ভল্প ইত্যাদি সর্বনাম 
শব্দের রূপ সাধারণ অকারাস্ত শব্দের হ্ায়ই হইবে । কয়েকটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় সর্বনাম শঞ্জের রূপ অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া; 
হইল । ১ 

৬। সর্বনাম শব্দে গৌরবার্থে প্রাণিবাচক শব্দের পরিবর্তে 
বসিলে প্রায়ই (” ) চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। 

৭ * সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধে ষ্কারকের উদাহরণ সম্পর্কেই 

কতকট। বল। হইয়াছে । কিন্তু অভিভাষণ ব। স্ব্জোশ্রন্ম স্পচ্ছ 

* নোট- _সন্বদ্ধ বহু প্রকার । যথা- _শাধারাধেয় অভেদ, নিমিত্বার্থক ইত্যাদি ।. 

৫ 



৬৬ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

সম্বন্ধে সেখানে কিছু বল! হয় নাই। এখানে সে বিষয়ই 
একটু বলা হইল। কথা কয়টি ভালরূপে মনে রাখিও। 
মন্থু্য, বিদ্যা, মুনি, দেবী, নদী, সাধু$ বিধুও বধূঃ গুণিন, রাজন্ 

প্রভৃতি শব্ধ সম্বোধনে মন্ধুস্ত, বিছ্ে, মুনে, দেবি, নদি, সাধো, 
বিধো বধু এবং গুণিন, রাজন্ ইত্যাদি রূপ হয়। অর্থাৎ 

আকারাস্ত, ই, ঈ কারাস্ত এবং উ, উ কারাস্ত প্রভৃতি সকল 
শব্দেরই কতকটা পরিবর্তন হয় । কেবল শকারাস্ত ও ন্মকারান্ত 

শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না। 

ভ্বিভ্ভন্তি ০যাতুগ সরম্্রনাহ্ম স্পব্দেল্র ক্র 

(105০1578880 01 28০78008788) 

ইল 
সম্তরমার্থে তুচ্ছার্থে ূ সন্ত্রমার্থে | তুচ্ছার্থে ৃ 

অস্দ () | আমি মুই, আমা মো 

ুন্মদ্ পে তুমি তুই তোমা তো 

যদ (ড/1)০) ( ফিনি য়ে যাহা (া 

তছ্ (76) তিনি ' সে তাহ তা 

এতদ(1322,11)। 
ই) ন্ টা ূ উহা এ 

অদস্ (:90)| উনি ও উহা ও 

কিম্ (ডা1)০) কে কে কাহ! কা 



৬৭ সহজ শিক্ষ। বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
শা আনিস ০৯, এস লা, ডে পি শাসিত লতা জরা সি প্লিস পা 
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সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
চিন্হা কে রে কি কু সম শী পাপন অলস এ এ পো অল বছর এ হা 

৬৮ 

কারক ডি 

কর্তৃকারক রঃ 

কর্মাকারক খ্য়া 

করণকারক ৩য় 

সম্প্রদানকারক হ্থী 

অপাদানকাঁরক «মী 

অধিকরণকারক মী 

সম্বন্ধ ষ্চী 

আল স্পক্কেল বসন 
পুংলিঙগ বা স্ত্রীলিঙ্গ 

একবচন 

যিনি 

যে 

বাহাকেঃ যাহাকে, 

যাকে 

বাহাদ্বারা, 

এ 

সা যাহাকে, 

খা 

যাহাহইতে 
" যাহইতে 

ধাহায় 

যাহাতে 

যাতে 

বাহার 

যাহার 

যার 

রি 

ৃ 
ূ 
ৃ 
| 
ূ 

বনুব 

টা 

যাহারা, 

হী 

যাহাঁদ্দিগকে; 

যাঁদিগকে 

ধাহাদিগদ্বার!, 

যাহাঁদিগদ্ধার 

যাঁদিগদ্ধা রা! 

ধাহাঁদিগকে, 

যাহাঁদিগকে, ঘাদগকে 

ধাঁহার্দিগহইতে 

যাহার্দিগহইতে 

7 

$ 

) 
| 

যাঁদদিগহইতে 

ধাহাদিগেতে 

যাহাদিগেতে 

যাঁদিগেতে 

ধাহাদিগের 

যাহাদিগের 

যাদিগের 



পঞ্চম অধ্যায় 

ন্িশ্প্রমঅশোন্র ভ্ডান্ভ্ভম্য 

(60121082801 ০01 48009068৮68) 

ন্বিস্পেপ সদ্ক-যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা 
প্রকাশিত হয় তাহাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন-_ 

(ক) শুস্ভম বালক । (গ) চ্িউ ফল। 
(খ) ম্পীভক্ঞশ বায়ু। (ঘ) শুভ্র কেশ ॥ 

শুক্র ত্রা জপক্কশ্র অর্ঞবেভিশ্পেঅনেক্র আক্কাল্ 
০ভদ্__ছুই বা বনহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে বিশেষণের 
আকার পরিবত্তিত হয়। বিশেবণের এইরূপ আকার 
পরিবর্তনকেই ন্িনিশ্শেকশ্েক্র ভ্ডাক্লভ্ভম্য বল। হয়। 

ব্বিস্শেম্্পে ভল্ল শ্রভ্যন্স নবোগি- ছুই এর মধ্যে তুলন। 

বুঝাইতে বিশেষণের উত্তর ভ্ল্প প্রত্যয় হয়। যেমন-_ 
শীতল, হ্ীতলতর, মিষ্ট, মিষ্টতর, শুভ্র, শুভ্রতর ইত্যাদি । 

ন্রিশ্পেনে ভহ শ্রভ্যস্স মোগ্গ-_ ছুই এর অধিক বস্তু ব! 

ব্যক্তির মধ্যে তুলন! বুঝাইতে বিশেষণের উত্তর মম প্রত্যয় 
হয়। যেমন, _শীতলতম, মিষ্টতম, শুভ্রতম ইত্যাদি। 
এইরূপ, _ দীর্ঘতম, কৃষ্ণতম, উঞ্ণতম, বৃহত্বম, ক্ষুপ্রতম 
ইতগাদি। 



৭০ সহজ শিক্ষ1 বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
সস ৯ পর সস ৮৯ রত সি সিটি সি চিপস ছি লি হাসি লস সিল হরি লট অপি অত হিসি অসি এন সা নে এ সিসি পি ই টি ই নস উর 

নিম্নে কতগুলি ভল্প* ভঙ্ম প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ পদের 

তারতম্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইল £-_ 

বিশেষণ পদ ভল্প প্রত্যয় জম্ম প্রত্যয় 

বৃহৎ (148799) বৃহত্তর বৃহত্তম 

ক্ষুদ্রে (3705911) ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম 

গুরু (17689) গুরুতর গুরুতম 

লঘু (1416116) লগুুতর লঘ্ঘুতম 

উৎকৃষ্ট (3003) উৎকুষ্টতর উৎকৃষ্টতম 
নিকৃষ্ট (7370) নিকৃষ্ঠতর নিকষ্টতম 

উদ্ধ (7217) উদ্ধতর উদ্ধতম 

নিম্ন (10৮) নিম্নতর নিম্নতম 

দূর (1187) দূরতর দূরতম 

নিকট (1০) নিকটতর নিকটতম 
বলিষ্ঠ (১1017) বলিষ্ঠতর বলিষ্ঠতম 

বুদ্ধিমান (17601119921) বুদ্ধিমত্তর বুদ্ধিমত্তম 

গুণবান্ (56) গুণবত্তর গুণবত্তম 

প্রিয় (7681) , প্রিয়তর প্রিয়তম 
অল্প (05:6619) অল্নতর অন্পতম 

ভশ্স ও শু মএর পরিণর্তে যথাক্রমে ইন্স্ডু ও ই 

যোগেও বিশেষণের তুলন। কর! হইয়া থাকে । 
বিশেষণ পদের সহিত ইইসল্য ও ইইউ যোগে গঠিত 

পদের দৃষ্টাস্ত £- 



সহজ  শক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৭১ 

বিশেষণ * “ঈয়স্থ্” যোগে গঠিত পদ ষ্ঠ যোগে গঠিত পদ 

গুরু (7০৪৮5) গরীয়ান্ গরিষ্ঠ 

লঘু (11616) লঘীয়ান্ লঘিষ্ঠ 
মহৎ (0১16) মহীয়ান্ মহিষ্ঠ 
তেজন্বী ১০দ০ঘছ]) তেজীয়ান্ তেজিষ্ঠ 
বলবান (২6017) বলীয়ান্ বলিষ্ঠ 

বহু (18,75) ভুঁয়ান্ ভূয়িষ্ঠ 

প্রিয় (0)08:) প্রেয়ান প্রোষ্ঠ 
বৃদ্ধ (019) বর্ষীয়ান ব৷ জ্যায়ান বলিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ 

যুবা (০০005) কনীয়ান কনিষ্ঠ 

প্রশস্ত (31)97107)  শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠ 
কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃত বিশেষণ শব্দের উত্তর “তর” 

“তম, ঈয়ন্থ” ও “ইষ্ঠ” প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করা হয়। 
জন্রিকভল্ল (0:6) ও শ্অধিকিভভম (1951) এই 

ছুইটী পদ যদি কোন বিশেষণের বিশেষণরূপে ব্যবহার করা যায় 
তবে সেই বিশেষণ পদে ভ্ল্প বা শুসম যোগ করিতে হয় না। 

যথা,_+অধিকতর মহৎ বা! মহত্তর ; অধিকতম মহৎ বা মহত্তম $ 

অধিকতর বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমন্তর ; অধিকতম বুদ্ধিমান বা 

বুদ্ধিমত্তম ইত্যাদি । 

যে সকল শব্দে ভ্ল্প” ভস্ম5 ইজল্স5 ইউ প্রত্যয় যোগ 

দেখা যায় না তাহাদের পুর্রবে 'অধিকতর,, “অধিকতম" ব্যবহার 
করিয়া ারতম্য বুঝান হয়। 



খই সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
চস, তিনি পি এই ৮০০০০ 

কোন কোন ক্রিয়া-বিশেষণেও "তর ও “তম যোগ করা 

হয় । যথা)--ঘোড়ার গাড়ী ভ্রওভ চলে। রেল গাড়ী ঘোড়ার 

গাড়ী অপেক্ষা ভ্লুভ্ভভল্ল চলে । মোটর গাড়ী সকল গাড়ীর 

মধ্যে ভ্রুতভভ্ভন্ম চলে । 

ঈয়স্থ এবং ইষ্ঠ যোগে রচিত পদের সহিত তর ও তম যোগ 

করা যায় না। কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম শবের 
ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 

সকল বিশেষণের উত্তর ঈয়ন্ত, ইষ্ঠ, ভল্র ও ভস্ম ইত্যাদি 
প্রত্যয় যুক্ত হয় না। স্থলবিশেষে আবার অপেক্ষা, হইতে, 
চেয়ে, থেকে ইত্যাদি অব্যয় যোগেও বিশেষণের তারতম্য স্ৃচিত 

হয়। যেমন_- জল ভঞ্পেক্ষা। তৈল হাক্কা 

ধন হুহত্ভি মান বড়। 

ছধের হজে ঘোল পুষ্টিকর । 

যে সকল ক্ষেত্রে তর, তম, ঈয়স্ু, ইষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয় 

ব্যবহার করা হয় না সে সকল ক্ষেত্রে অধিক", অল্প” ইত্যাদি 
শব্দদ্বারাও তারতম্য স্চিত, হইতে পারে। যেমন-_স্থলচর 

জীবের মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান। ধাতুর মধ্যে 

লৌহ অধিক প্রয়োজনীয় । কিন্তু স্বর্ণের মূল্য সবচেয়ে বেশী । 
পশ্ডর মধ্যে সিংহ অধিক সাহসী । 

জম্মুশ্পীজশন্নী 
১। কারক কাহাকে বলে? 

২। উহা কত প্রকার এবং কিকি? 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৭৩ 

৩। *সম্বোধন কাহাকে বলে? উহাতে কোন্ বিভক্তি হয় বুঝাইয়া 
তেও | 

৪ | প্রথম! বিভক্তি কোথায় ব্যবহার হয়? 
৫ | কর্মকারক কাহাকে বলে? 

৬। উহাতে কোন্ বিভক্তি হয় তাহার উদাহরণ দাও। 
৭। মুখ্য ও গৌণ কর্ম কাঁহাকে বলে? 

৮। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারকে কোন্ বিভক্তি হয়? 

৯। সম্প্রদানে ৪র্থী ও ক্রিয়াযোগে ঘর্থী বলিলে কি বুঝায় এবং 

উহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখাও । 
১০। সন্বন্ধকে কারক বলা হয় না কেন? উহাতে কি বিভক্তি হয়? 

১১। অধিকরণ কারক কত প্রকার ওকি কি? 

১২। নর, রমা, বন, যুষ্মদ ও অসম্মদ্ শব্দের রূপ লিখ। যদ শব্খের 

স্ত্রীলিঙ্গের রূপ লিখ । 
১৩। সর্বনামের কারক কিরূপে নিরূপিত হয় 2 

১৪ । নিম্নলিখিত শব্দগুলি অধিকরণ কাঁরকে ব্যবহার করিয়া এক 

একটা পূর্ণ বাঁকা রচনা! কর :__ 

ক্ষেত্র, বাগান, মধ্যাহ্ন, রাত্রি, কাল, মাস, মহকুমা, বন্দর, নদী, সাগর। 

১৫। নিযলিখিত শুন্ত স্থানগুলিঞ্উপযুক্ত সর্বনাম যোগে পূর্ণ কর ₹-_- 

(ক) কোন কোন লোক আছে -* দৈহিক শ্রমকে নিন্দনীয় মনে 
করে ? 

॥খ) “কি যাতনা বিষে বুঝিবে _ কি সে? 
(গ) “ক কারণ দীন-_ মলিন বদন ? 

(ঘ) “তব দুঃখ নিরখিয়া দুঃখী হবে _- হিয়া _- -- করিবে 

নিবারণ?” 
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সিল ৬০ স্বর পরা সরা পরশ ০০০ স্টিক ্ 

১৬। এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে একটি কর্তৃকারুক, ২টি 

কর্মকারক, ১টি করণ কারক ও ১টি সম্প্রদান কারক থাকে। 

১৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কারক সংক্রান্ত পার্থক্য সপ্রমাণ৷ 

কর :-- (ক) ধোপাকে বস্ত্র দাও। 

(থ) ভূত্য পাঁচুকে বস্ত্র দেও। 

(গ) পুরোহিত ঠাকুরকে দক্ষিণ দেও । 

(ঘ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেও। 

১৮। নিয়লিখিত বাক্যগুলির কারক নির্দেশ কর £-__ 

(ক) €নলাক্কে বলে তুমি করুণা নিধি । 

(থ) €ভ্ডামাক্কে ছাড়া একাঁজ হইবে না! । 
(গ) মূর্খ গুত্্ হইইত্ে সখ লাভ অসম্ভব ॥ 

(ঘ) ম্পাম্শ। খেলি রাজ্য হবে। 

(ড) ন্বসত্জ্ঞল্র প্রভাত অতি সুন্দর । 

(চ) ব্লাক্াশ্পে মেঘ করিয়াছে। 
(ছ) পুকুরে 2ভ্ভক্ক ডাকিতেছে। 
(জ) আপন পাঠেতে হ্ন্ম করহ নিবেশ। 

১৯। নিম্নলিখিত শূন্য স্থানগুপণি এক একটি বিশেষণ পদ দ্বারা পূর্ণ 
কর $-_ | 

আরব দেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা __ অনুর্বর। __ ব্যক্তি অসাধু 
অপেক্ষা _- আদরণীয়। স্বাস্থ্য পৃথিবী মধ্যে _ সম্পদ। কলিকাতা 
ঢাক] হইতে--সহর। নবীন শ্রেণীর মধ্যে--বালক। 

২০। নিমলিখিত বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক 
রচনা কর :-. 

মিষ্ট, টক, গুরু, লঘু, দূরতর, নিকটতম, প্রিয়তর, নিম্নতম | 
২১। তুলনা কর (০০07991) :-_উক, উৎকষ্ট, দয়ালু ও সাধু । 



ষষ্ঠ অধ্যায় 

ক্রিয়া গ্রকরণ 
€ক্রিআান্ল ভ্বিভিল্স অলঙ্থা শু ক্স) 

(0০৮0004510৭) 

ভ্রিল্ল। (৬০:7))--বিধেয়াংশের মূল পদ হইল ক্ত্রিয়া। 

বিশেষ্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন উদ্দেশ্যাংশ গঠিত হয় 

সেইরূপ ক্রিয়। পদকে আশ্রয় করিয়। ল্িত্প্রল্লাথস্প গঠিত 

হয়। সুতরাং দেখ যায় বিধেয়াংশের প্রধান পদই হইল 

ক্রিয়া । 

এাত_-এই ক্রিয়াপদের মৌলিক উপাদান আবার ধাতু । ধাতু 
আবার ছিন্লিগ্র । হনহক্ক্তভ ও লা্্ছালা ধাতু । 

সহস্ক্ুভ প্রাত্ভ্বঘে সকল ধাতু সংস্কৃত ভাষা হইতে: উৎপন্ন 
হইয়া অপরিবন্তিত অবস্থায়ই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া! 

আসিতেছে তাহাদিগকে সংস্কৃত ধাতু বলে। ঘযেমন-_কৃ 

(করা), গম (যাওয়।), স্থা (থাকা), ভূ হেওয়া)। 
ন্বাত্ছীক্ন। এ্রাভু-_-এগুলির অধিকাংশও সংস্কৃত ভাষা হইতে 

উৎপন্ন, তবে অনেক রূপান্তরিত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় 

ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । এতত্তিন্ন অন্যান্য ভাষা হইতে, 
যে সমস্ত ধাতু বাঙ্গাল। ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদিগকে 
বিজাতীয় ধাতু বলে। যেমন-_ ঝুল, টুই, ঠেল্। 
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কর্ (করা) 

ধর (ধরা) 

বল্ (বলা) 

খা (খাওয়।) 

হ (হওয়া) 

এ সতী উপ সিলিস্িত সপ উপ সতী হাসি পি তাস সিন তি অসি পর সপ উদিত পতি ছি ৬ এ সপ স্তনটা তো 

ক্ররভিসা্স আাহ্ছালন। এাজুজ্র ভল্কাহল্লঞ 

দেখ ( দেখা ) 

বস (বসা) 

চল্, (চলা ) 
পড়, ( পড়া) 
পা (পাওয়া) ইত্যাদি । 

শ্রিন্মীসদত গলম্ন শশালনী_-উপরের লিখিত ধাতুগুলির 

সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হইলেই ক্রিয়া পদ প্রস্তুত হয়। 
ভ্রিন্স। ভুই শ্রন্কাল্ল । 

স্ক্্মক ও অকর্্পক ভ্রিসস।যে ক্রিয়ার কম্ম থাকে 

তাহাকে সকন্মক ক্রিয়া বলে। 

তাহাকে অকন্মক ক্রিয়া বলে 

উদাহরণ, যথা__ 

শোওয়। 

আর 

বাঁচা 

কাদ। 

পচন 

হাসা 

হওয়া" 

আমণ 

নাচ] 
থাকা! 
ধাবন 
লাজ 

আর যে ক্রিয়ার কন্ম নাই 

কতিপয় অকন্মক ক্রিয়ার 

বস 

মরণ 

কাপ। 

জাগরণ 

খেল। 

ভয় 
টি ০০৯ 

সকন্মক' ক্রিয়া সকল দুই ভাগে বিভক্ত যথা- 

+এঞ-্চকশ্ঘক্ষ ও ছিকম্গাক | 
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এক _কম্পুক ও ছিক্কম্গ্রক্ ভ্রিত্া_-যে ক্রিয়ার একটি 

মাত্র কণ্ম থাকে তাহাকে এককত্মক ক্রিয়া বলে। শিশু 

চক্কর দেখিতেছে। যে ক্রিয়ার ছুইটি কন্ম থাকে তাহাকে 

দ্বিকন্মক ক্রিয়া বলে। ধনী দকল্লিহন্কে হ্রম্ম দান 
করিতেছে । আনা, দেওয়া, বলা, পড়ান, চালান, দেখান 

প্রভৃতি ক্রিয়! দ্বিকম্মক। 

নিবি ভ্রিলল্া__কর্তী যে ক্রিয়া অন্য দ্বারা সম্পন্ন করায় 
সেই ক্রিয়াকে ন্িভক্ত তলা বা 0909811৮9 ৮০2) 

বলে। যেমন, _রাজ। অশোক অনেক পান্থশাল! নিম্মাণ 

করাইঘাছিলেন। নিজন্ত হইলে অকর্্মক ক্রিয়া সকম্মক 

হয় এবং সকন্মক ক্রিয়। দ্বিকম্মক হয়। 

ভ্রিন্লাল্র ক্র পুক্রলম্5 ক্ষাল ও স্চ্ম্ন ভেদে ক্রিয়ার 

রূপের যে রূপান্তুর হয় তাহাকেই ক্রিয়ার রূপ বা 
0০72)085802» বলে । 

ভরি ভ্বিস্পেঅপ ইহাও ক্রিয়া পদকে আশ্রয় করে বলিয়। 

ক্রিয়াপদের অন্তর্গত ৷ 

প্ুল্রভ__পৃর্ব্রবেই পড়িয়াছ পুরুষ তিন প্রকার । যথা-_উত্তম 

. পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ। ক্রিয়ার রূপ সাধনকালে 
মনে রাখিবে পুরুষভেদে সমাপিক! ক্রিয়ার প্নপাস্তর হয় 

| কিন্ত অসমাপিক৷ ক্রিয়ার কোন রূপাস্তর হয় না৷ 

ক্ান_ক্রিয়া যে সময়ে নিষ্পন্ন হয় তাহাকে কাল বলে। 
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কাল তিন প্রকার, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, ইহাও 
পড়িয়াছ। 

রিনা ভ্রিভ্ভত্তি__ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া 
সমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠিত হয়, 'তাহ্থাদিগকে করিনা" 
ন্বিজ্ল্তিছ বলে। ক্রিয়াবিভক্তি নয়টি । ইহা'রা আবার 

তিনটি পুরুষভেদে তিন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । 
. (পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠ দেখ ) 

কর্ ধাতুর রূপ 

21009180100 21102150115 [961501) 

কাল বিভক্তি প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

(মে) (তুমি) (আমি) 

বর্তমান করিতেছে করিতেছ করিতেছি 

ব 
নিত্যপ্রবৃত্া করে ক্র '. কবি 

ৰ্ অন্যতনী করিল করিলে করিলাম 

হ্যন্তনী করিয়াছে করিয়াছ করিয়াছি 

অতীত ৃ পরোক্ষ করিয়াছিল করিয়াছিলে করিয়াছিলা্ 

| পুরানিত্যবৃত্বা করিত করিতে করিতাম 

॥ অসম্পন্নটা করিতেছিল করিতেছিলে করিতেছিলাম 

অন্থজ্ঞা আদেশিনী করুক কর করি 

ভবিষ্বং ভবিষ্কত্ী করিবে করিবে করিব 



সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ৭৯ 

মন্তব্য ২ 
১। স্জ্্াহ্থে__ইল, ইয়াছিল, ইতেছিল স্থলে ইলেন, 

ইয়্াছিলেন ও ইতেছিলেন হয়। 

২। ভুচ্ছার্থে আহ (জভ্সন্াদল্ল্রে)_ইতেছ, ইয়াছ স্থলে 

ইতেছিলি, ইয়াছিলি প্রভৃতি হয়। 

শ। স্বরাস্ত ও হকারাস্ত ধাতুর আদেশিনী ও নিত্য প্রবৃত্ত 

বিভক্তির খা স্থানে খাও, হ. স্থানে হও ইত্যাদি হয়। 
| পগ্যেও বিভক্তিগুলির কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন, 

ইলে, ইলেন, ও ইলে স্থলে কখন কখন ইলা হয় এবং 

ইতাম ও ইলাম স্থলে কখন কখন ইন্ছু ইত্যাদি হয়। 
€! অন্ুজ্ঞার্থেও স্থানবিশেষে কখন কখন ইস্ হয় । 

ভ্রিল্লা্লাচক ল্িশ্পেহ্ ও নিশ্শেক্সপ ইভ্যাদ্ি 
(19701081103 800. 09015170590.) 

1১87:01081)199 ( পার্টিসিপল্স্ ) বলিতে অসমাপিকা৷ ক্রিয়া, 

ক্রিয়াবাচক বিশ্বেষণ, ভাব বিশৈ্য (39:50) ইত্যাদিকেই 
বুঝায় এবং উহাদের সম্বন্ধেই ক্রমেণএখন বলা হইবে। 

অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি বিশেত্য; বিশেষণ ও ক্রিয়া এই 

তিন ভাবেই বাক্যমধ্যে বসিতে পারে । . প্রথমেই ক্রিয়া রূপে 
ব্যবহার দেখান হইল :-_ 
সম্যাপিক্কা ও ভমাশিক্কা জ্রিল্ং্পআমি পত্র িশহ্খি। 

আমি পত্র ক্সিত্থিক্ঝা! খাইব। প্রথম .উদ্নাহরণে বাকাটি 
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শি ক পা টো তি প্র নসর পপর ই কস্ট লস টপ 2 এস টি, সল্ট 

সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে । কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের “লিখিয়া” 
ক্রিয়াদ্বার বাক্য সম্পূর্ণ শেষ না হইয়! উহা! 'খাইব ক্রিয়ার 

অপেক্ষায় রহিয়াছে । এস্থলে প্রথম বাক্যের ক্রিয়াটি 

সমাপিক। ও দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াটি অসমাপিক]। 
্িনলান্বাক্ক নিশস্শেঅ। (10871502])19] 439006)-- 

যে পদগুলি ভ্রি-্সান্স অর্থও প্রকাশ করে, আবার 

. ন্বিস্পেষশেল্র অর্থও প্রকাশ করে তাহাদিগকে ক্রিয়াবাচক 

বিশেষণ বলে। যেমন,_লোকটি ্ল্লিভে চলিয়াছে। 

লোকটি জ্ল্মবাপ।। ্সাহত লোকটি ন্নিহত্ড 

হইয়াছে । এখানে মরিতে, অিয়মাণ, আহত ও নিহত পদ 

গুলিদ্বার! ক্রিয়। ও বিশেষণ উভয় প্রকারের অর্থ প্রকাশিত 

হইতেছে । 

ত্রিন্সাবাচুন্ক ভ্রিশ্শেজ্য (09]00.0১)-_প্রাত£ঃকালে ভ্রমণ 

কুল! স্বাস্থ্যকর 77971 78847 5৪ 0০০৭ 107 1)68111). 

ক্যোড্াল্স জড় একটি উত্তম ব্যায়াম _ 782579 5 & 

9000. 66:0889. যেখানে অসমাপিক! ক্রিয়াটি বিশেষ্যের 

মত ব্যবহৃত হয় সেখানে উহাকে সাধারণ বিশেষ্যবাচক পদ 
বা (৬9:7081 00079) বল! হয়। আর যেখানে অসমাপিকা 

ক্রিয়া দ্বারা কোন উদ্দোশ্ঠ স্থচিত হয় সেখানে উহাকে 
. উদ্দেশ্বাচক পদ বা (06200) বলে। যেমন- আমি 

স্পড্ডিত্ডে (পড়ার উদ্দেন্টে) যাই। তোমর! ৫ত্থক্রিত্ডে 
( খেল্িবার উদ্দেশ্টে যাও, ইত্যাদি । | 
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রি টি ও শিট ইভ্যাগি 

গমন প্রনপালী। 

ধাতুর উত্তর সাধারণতঃ প্রত্যয়াদি যোগে ক্রিয়াবাচক 
বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। এতদ্সন্বন্ধীয় নিয়মগুলি 
নিম্নে বর্ণিত হইল। উহা! ভালরূপে মনে রাখিও। 

ন্পি্সাআালিক হিবশ্শেক গম্ন অ্র্পালী &-_ 

উদাহরণ (10%%177])108) __ 

শুন্7আ » ০স্শাম্ন। কথা 

কাট -+আ1- ক্ষাট। গা 

কষ ++ আ- না অঙ্ক 

তোল্্+ আস ডালা জল' 

নিম্রন্ম (২৮1)-_(১) বাঙ্গাল। ধাতুর উত্তর “আণ' প্রত্যয় যোগে 

কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ প্রস্তুত হয়। 
উদাহরণ (795,100])105) £ 

কাদ1অ--্লশাদ মুখ 
ফোট্+অন্ত-০াউস্ও ফুল 

কাট+তি-, কাটি জিনিষ 

ঘাট + তি -চ্াটন্ভি টাক! 
ন্নিস্হ্ম (২এ1০)--(২) বাংলা ধাতুর উত্তর অ, অস্ত, তি প্রন্ভৃতি 
_. প্রত্যয় যোগেও কতকগুলি বিশেষণ পদ গঠিত হয়? 

(৩) ইয়া, ইতে, ইলে, প্রত্যয়াস্ত কতিপয় অসমাপিক! 
ক্রিয়ার উদাহরণ । 
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ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়। 

চলিতে চলিতে বলিল । 

চন্দ্র উঠিলে আধার দূর হইল। 
ভ্িলান্বালল্ক ল্িিশ্পেষ্য গমন জ্রপাক্লী ৪-- 

উদাহরণ (]9,101)105) 2__ 

তোল্্+আ1- তোল৷ 

শুন্7+আ২- শোন। 

দেখ 4আ1-. দেখা, ইত্যাদি। 
ন্নিল্পস্ম (81০)-(১) বাংল ধাতুর উত্তর জ্ঞ' প্রত্যয় যোগে 

' কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। 
উদাহরণ (1য91))]1)199) 2_ 

বল্্+1অন্- বলন 

রাধ1ন- রাধন 
ৰাঁধ +ন বাধন 

বলা-ন-বলান 
পড়া ন- পড়ান 

দ্িলন্ম:([২1০)--(২) বাংলা ধাতুর উত্তর অন, ন প্রভৃতি 

প্রত্যয় যোগে কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত 

হয়।' 

উদাহরণ .(1251)])195) ১__ 

গম্্ন-অনট্._ গমন 

আ1অনটূ.- শ্রবণ 
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কৃু+অনট _ করণ 

নি+বস্1+ঘঞ- নিবাস 

বন্মিজন্ম (২৮1০)-_(৩) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ঘঞ, অনট্ প্রভৃতি 

প্রত)য় যোগেও কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত 

হয়। 
উদাহরণ (19081700199) 2 

তোলা জল, জল তোল! ; 

খোল। দরজা, দরজা খোলা ; 
পড়া পুস্তক, পুস্তক পড়া; 

কিন৷ জুতা, জুতা কিনা 
শ্নিক্সহ্ম (85]৩)-(৪) কতকগুলি শব বিশেষ্য ও বিশেষণ 

উভয় রূপই ব্যবহৃত হইতে পারে। 

এই সকল শব্দ প্রায়ই “অ? বা “না” প্রত্যয়ান্ত থাকে । 

ভাববাচক বিশেষ্য পদগুলি ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয় রূপেই 

ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়া রূপে ইহার! কর্তা, কশ্ম ইত্যাদি কারকের 

সহিত অগ্বিত হইবে এবং বিশেষ্য রূপে ইহার! কর্তা, কন 
ইত্যাদি ভাবে বসিবে। 

াল্য- ৩ স্্লণ০ 

(৬০1০৪) 

বিধেয় বা ক্রিয়াপদের বাচ্য ভ্রিন্বিন্র। যথা,_ক্ুক্লাচ্য 

ক্রশ্ঘপ্াঙ্য ও ভ্ঞাম্বন্বাঙ্য। 
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ক্রুন্ডৃ্া্্য 
(40118 ৬0899) 

উদাহরণ (035/001)16৭) :-- 

(ক) বছ গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ পড়িতেছে। 

(খ) নবীন বায়োস্কোপ (চলচ্চিত্র ) দেখিতেছে । 

(গ) করিম ফুটবল খেলিতেছে। 

ন্নিল্সহ (ছ৮1০)--এইরূপ, যেবাক্যে কর্তায় প্রথমা) কন্মে 

দ্বিতীয় ও ক্রিয়াটি কর্তা যে পুরুষের সেই পুরুষের হয় 
তাহাকে কর্তবাচ্যের বাক্য বা 40159 ৬০১০৪ বলে। 

কর্তৃবাচ্যে কর্তার প্রাধান্য বর্তমান থাকে । 

্ুম্গন্্াচ্ে 

(728951৮6 ৬০:9০) 

উদ্দাহরণ (09800100198) :-__ 

(ক) যদ কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ পঠিত 

হইতেছে। 

(খ) নবীন কর্তৃক বায়োস্কোপ ( চলচ্চিত্র ) দৃষ্ট হইতেছে ) 

(গ) করিম কর্তৃক ফুটবল খেল! হইতেছে । 

ন্নিজহম (8২৬০)__এরপ, যে বাক্যে কর্তায় তৃতীয়া, কন্মে ১মা 

ও ক্রিয়াটি কর্মের অন্ুযায়িনী হয় সেই বাক্যকে কশ্ম 
বাচ্যের বাক্য 7১88%০ ৬০:০০ বলে। কর্মবাচ্যে কর্মের 

প্রাধান্ত। থাকে । 
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সস ৬ এলসি ত দি ও লতি লা তিনিতো তি তিল সিলসিলা ইলা সি সি তা এ পলি, চালা লো পিতা প্িটিসিলাসি তোলা লাহলী সি পি তি লা রো সি রি উজ 

ভ্ডান্বন্বাচ্য 

উদাহরণ (13810010109) :-_ 

(ক) আমাকে বাজারে যাইতে হইবে । (দ্বিতীয়) 
(খ) কচিৎ আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় (লোক কর্তৃক)। 

(তৃতীয়) 
(গ) আমার পড়া হয় নাই, তাহার যাওয়া! হইবে না। 

(বষ্ী) 
ব্বিল্সহম (8৬16)-_যে বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্ত বর্তমান থাকে 

তাহাকে ভাববাচ্যের বাক্য বলে। ভাব-বাচ্যে বর্তায় 

তৃতীয়া, ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়। বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি সর্ধ্বদাই 
নামপুরুষের হয় । 

কুম্ঘ-কক্ন্বাল্য 

(128,991৮০-4011৮9 ৬9109) 

উদাহরণ (13য:910)1)168) £-__ 

(ক) পুজা বাঁটাতে ঢাক বাজিতেছে। 
(খ) ঠাস্ ঠাস্ ভাঙ্গিতেছে বাগানের বাশ । 
(গ) জল অতি শীতল বোধ হইতেছে । 

এন্নিম্িমম (ছুছ1০)-যে বাক্যে ক্রিয্তাপদটির কর্তৃবাচ্যের রূপ হয় 
কিন্তু উহা! কর্মের সহিত সন্বন্ধযুক্ত থাকে এবং ক্ু-্ছেল্প 
আর্থ শ্রপ্রানন ভাতে শ্রক্ষাম্প কক্স এবং কর্মটিই 

কর্তার কাজ করে তাহাকে কন্ম-কর্তৃবাচ্য বলে। 

কর্ম-কর্তরাচ্যে কর্তায় কোন কোন স্থলে দ্বিতীয় বিভক্তিও 

হুইতে পারে। য়েমন,_ভাম্মান্কে এরূপ রুগ্ন দেখায় কেন? 



৮৬ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ' 

ম্বাঙ্যা তব 

(0178,059 ০01 ৬০196) 

এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে «প্রকাশ করার নাম 
ন্বা্যাজ্জঞল্প। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে ক্ষুল্্ (09161) থাকিলে; 

কর্মববাচ্যে, এবং ক্রিয়াটি অ-কম্গ্রক্ষ হইলে ভাববাচ্যে পরিবর্তন 
করা যায়। 

ম্র্মাল্ত্যেল্ল মুখ্য কক্স ও ত্রিশ গ্-লম্য 

শ্রষ্পাকপী (49০01 1179 077০0 870. 1170 67 01 

(110 7১8591৮9 ড০1০৪)_ কর্তৃবাচ্যের কর্তার সহিত দ্বারা, 

দিয়! প্রভৃতি তৃতীয়! বিভক্তি যোগ করিয় এবং ক্রিয়াপদকে 

বাংল! জ্আ' প্রত্যয়াস্ত ও সংস্কৃত শু প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়]বাচক 

বিশেষণের সহিত চ্হ" প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়। ক্রিয়ট 
পদ গঠন করা হয়। যেমন,_-ধর! হয় স্থলে ধৃত হয়, 

সংস্কৃত পড়! হয় স্থলে পঠিত হয় ইত্যাদি । 

ভ্ডান্ব-্বা্য_কর্তৃবাচ্যের বাক্র্যের কর্তার সহিত (ক্রিয়াটি 
অকন্মক হইলে) “কে” দ্বার” «দিয়া “র' প্রভৃতি দ্বিতীয়া, 

তৃতীয়া ও বষ্ঠী বিভক্তি যোগে এবং বাংলা আকা'রাজ্জ 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের সহিত “হ' প্রভৃতি ধাতু যোগ্গে 

ভাববাচ্যের ক্রিয়। পদ গঠন করা হয়। যাই, আসি. খাই 

প্রভৃতি যথাক্রমে যাওয়া হয়, আসা হয়, খাওয়া হক 
ইত্যাদি রূপ আকারপ্রাপ্ত হয় । 



সহজ শক্ষা 50 ব্যাকরণ ৮৭ 
এসপি পাল জি পিসি শি লি লস পি তি ও পেস লীটি লী পি লি পি লা লা এ ৯ রি তি ভরা পাসিলা সি লী পির এ, সপ এসি পাকি পি ৯ লসিসতিল সি ১ কিন টি সি জা সজনী 

১ | কর্তৃবাচ্যকে কন্মবাচ্যে পরিবর্তন । | 
(010) 42129 21019 198591৬8 ৬০০6) 

কর্তৃবাচ্য- আমি বিনোদকে দেখি । 

কণ্মবাচ্-_আমাকর্তৃক বিনোদ দৃষ্ট হয়। 

কর্তৃবাচ্য_ পুলিশ চোর ধরিয়াছে। 

কম্মবাচ্য__পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে । 
কর্তবাচ্য--কোন খল ব্যক্তি এই কাজ করিয়াছে । 

কন্মবাচ্য-_-_কোন খল ব্যক্তি কর্তক এই কাজ কৃত হইয়াছে । 

কর্তবাচ্য-_আমি তাহাকে দেখাইয়া ছ। 

কর্বাচ্য--আম। কর্তৃক তাহাকে দেখান হইয়াছে। 

কর্তৃবাচ্_-আমি তাহাকে একটি টাক। দিব। 
কম্মবাচ্য-__আমাকর্তৃক তাহাকে একটি টাকা দেওয়া! হইবে 

উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিলেই করব 
বাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর! হয় । যেমন, 

কর্মধাচ্-_আমাকর্তৃক বিনোদ দৃষ্ট হয়। 

কর্তবাচ্--আমি বিনোদকে দেঞ্রি। ইত্যাদি 

২। কর্মনবাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তনের আরও 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত 

কর্তৃবাচ্-_রহিম করিমকে প্রহার করিয়াছে । 

কন্মবাচ্য-_রহিম কর্তৃক করিম প্রহত হইয়াছে । 

কম্মবাচ্য__ স্ৃশীল। কর্তৃক রামায়ণ পঠিত হয়। 



৮৮ সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 

কর্তৃবাচ্য__স্থশীলা রামায়ণ পড়ে। 

কশম্মবাঁচ্য-_ভূত্য কর্তক জল আনীত হইতেছে । 

কর্তৃবাচ্য--ভূত্য জল আনিতেছে। 

৩। কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাকবাচ্যে পরিবর্তন 

কর্তৃবাচ্য--আমি যাই নাই। 

ভাববাচ্য__আমার যাওয়া হয় নাই । 

কর্তৃবাচ্য__রমেশ খেলার মাঠে যাইবে না। 
ভাববাচ্য- _-রমেশের খেলার মাঠে যাওয়। হইবে ন|। 

উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিপরীত ভাবে বিবেচনা করিলেই 
ভাববাচ্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর! হয় । যথা, 

(ক) ভাববাচ্য- আমার যাওয়া হয় নাই। 

(খ) কর্তৃবাচ্য-আমি যাই নাই। 

ভ্িনজজান্বিতক্ত্িল্র ব্যনহান্ল শু কষা 
( 09৪3 0? ৬০71)8-%100 10197)563 ) 

স্রগক্ুন_ ক্রিয়ার সময়কে ক্ষাজ্ল বলে। কাল তিন প্রকার। 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষাঁৎ। 

স্রপুল্মান্ন ক্ষাজ্প-_বর্তমান কাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। 

যথা_-(১) বিশুদ্ধ বর্তমান (২) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান ও 
(৩) এঁতিহাসিক বর্তমান । 

উদ্দাহরণ £₹__(ক) কাক ডাকিতেছে। 

(খ) আমি একমাস যাবৎ জ্বরে ভূগিতেছি। 



সহজ শিক্ষা! যাজালা ব্যাকরণ ৮৯ 
পা রসি এত ৯ সা লো ০ পি লাল, লে ৯ পো লা ৮ল লস পো শি লাস পাস পা সি শট পিস সি তাস পি ৯ পাটি লাস্টি তো সি লী ৫ সিল জি পিট সততা উর সিসি 

(গ) সূর্য্য অস্তমিত হইলে। চন্দ্র উদিত হয়। 

(ঘ) সিংহ মাংস খায়। 

(ড) ১৯০৭ শ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয়। 

প্রথম ছুইটি বাক্যে ক্রিয়াটি এখনও চলিতেছে এরূপ 
বুঝায় । ইহাকে বিশুদ্ধ বর্তমান বা 1১799676 12306:953156 

09059 বলে। এইরূপ বাক্যে ক্রিয়ার শেষে “ইত্ভিজ্ছে' 

“ইইতুভুভি? ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ হয় । 
(গ) এবং ( ঘ) বাক্যে ক্রিয়াটি স্বভাব্তঃ ঘটিয়া থাকে 

এরূপ বুঝায় । ইহাকে ন্নিভ্যএ্ন্বরত্ড অর্্মান্ন বা 77:089101 

[া706111106 19759 বলে। উহার বিভক্তি (এ)। 

শেষ দৃষ্টান্তে ক্রিয়াটি বহু পুরবেরধে সম্পন্ন হইয়া থাকিলেও 
উহাতে বর্তমান কালের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে । এইরূপ 
বর্তমান কালকে এ্রীভিসাহিক্ শুলাম (7751077 

17.99611) কাল বলে। 

অতীত ঘটনার ন্ঠায় ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণন। স্থলেও অনেক 

বর্তমানা বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। , যেমন,__ আমি অগ্ভই ঢাকা 

যাইতেছি । 

“নাই” শব যোগে অতীতার্থেও ধর্তমানা বিভক্তি ব্যবহৃত 
হয়। যেমন,_শিখি নাই ;£ পড়ি তাই?। 
ভভ্ভীভ ক্কাক্স_ বর্তমান কালের ন্তায় অতীত কালও কয়েক 

ভাগে বিভক্ত । যথা_(১) অগ্কতন (২) অনস্কতন (৩) 
পরোক্ষ! (৪) পুরানিত্যবৃতা! (৫) ক্মসম্পন্গ অতীত । 



৯৩ (সহজ বিষ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
সত, নল, চি দি পপ এ সলিল ত্য পা অত ও ৮ ঈপিউিলো কত ক ভি 2 শর ৬৯ ডা ৯ রখ পিন এসি চি ছি পি স্িট  িসরিকডি সর এ রিনা সি 02৯. ৯, লস ০৮৬ জিনিস পা শিলা 

উদাহরণ __ 
(ক) সবেমাত্র আসিলাম ৷ (ক্রিয়াটি এইমাত্র হইল) 
(খ) রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । (বর্তমানের কিছু পূর্বে) 
(গ) বহুদিন পূর্বের বাঙ্গাল! দেশে একবার ভীষণ ভূমিকম্প 

হইয়াছিল। ( বহুদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল ) 
(ঘ) নবীন বাবু প্রতিদিন চা খাইতেন। (পূর্ব সর্ববদ। 

খাইতেন )। 

(ড) আমি আসিতেছিলাম হঠাৎ টেলিগ্রামটি পাইলাম | 
( পূর্ব ক্রিয়াটি হইতেছিল )। 

প্রথম বাক্যে ক্রিয়াটি এইমাত্র সম্পন্ন হইল এরূপ 

বুঝাইতেছে। ইহাকে জ্চ্চত্ল্ম ্ভ্ভীতভ বা 783৮ 
[700211110 1[61150 বলে। দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়াটি একটু 

পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে । ইহাকে জন্চ্ভন্ন জত্ভীভ বা 
[১7950116 7১০790 1]19199 বলে। যে স্থলে ক্রিয়া বনু 

পূর্বের শেষ হইয়া থাকিলেও তাহার ফল এখনও বর্তমান আছে 
এরূপ বুঝায় সেইখানেই অনদ্যত্তন অতীত কাল ব্যবহার করিতে 

হয়। তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়াি পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাকে 
প্লাক বা 79586 1১9219০0 191789 বলে। চতুর্থ বাকো 

ক্রিয়াটি অতীত কালে সর্ধদাই হইত বুঝায়, ইহাকে 
প্পুল্রান্নিভ্যন্ত্ভঞা বা 78৪6 10106011108 1167196 বলে। 

পঞ্চম বাক্যে ক্রিয়াটি অতীত কালে অসম্পন্ন অবস্থায় 
চলিতেছিল এরূপ বুঝায়, ইহার কালকে অসম্পন্ন ঈ্ীর বা 

[১880 170563916 1:91)59 বলে । 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১ 
পিট সস ললিত সত িএলি তি সাত পি সি তা ২৬৫ খল হালিমা শিস ছি কসম এড 1 সরি 

ভন্বিম্ম্যহ, ক্ষাক্শ_-ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার কোন বিভিন্ঞ 

ভাগ নাই । ভবিষ্যতের বিভক্তি ইন্বে» ই্জে* ইইজ্ট 

ইত্যা্দি। ইহাদিগকে ভবিষ্যতী বিভক্তি বলো যেমন 
সে কল্য আসিবে ।” উপদেশ, অন্থুরোধ, আদেশ, বিচি 

প্রভৃতি বুঝাইতেও এই বিভক্তির ব্যবহার হয় । 
ভস্পতেকম্পণ__পিতামাতার অবাধ্য হইবে না। 

জন্ুল্লোএ্র- অনুগ্রহপূর্বক জিনিষগুলি পাঠাইয়া বাধিজ, 
করিবেন। 

লিত্বি__সদ] ধন্মপথে চলিবে। 
অাদেক্প-_ রাম তথায় যাউক। এই অর্থে ইহাকে. € ঘা 

[১০:2,0259 11000). আদেশিলী, বিভত্তিত- কলে। ( আ,. 

ইবে ইত্যাদি )। 

কখন কখন অতীত কালেও ভবিষ্যতী বিভত্তি হয &: 

যেমন, রাম এতক্ষণ আসিয়! থাকিবে , ইত্যাদি 

এ্বাভুল্বিক্ভক্তিল্ল্র লংক্ষিওু সাকা 

(0893 0? বিভক্তিও দাঃ11) 2৬169,7717)0৭)) 

বর্তমান কাজ ৪-- 

ন্যন্যত্াান্স (0৪6) জর্ব (7158771786) 

(১) আমি যাইতেছি (বর্তমান) কার্য চলিতেছে এই অর্থ 

€২) আমি প্রতিদিন যাই বা কার্ধ্য বরাবর হইয়া থাকে” » 

বেড়াই (নিত্য প্রবৃত্তা) 



৯২ সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 

ভমভভীভ কাশ &-- 

(১) আমি গেলাম (অস্ঠতনী) ক্রিয়াটি এইমাত্র হইল 

(২) আমি গিয়াছি . বর্তমানের কিছু পূর্বেবে £ 
(হ্যস্তনী বা অনগ্ভতনী) 

(৩) আমি গিয়াছিলাম বহুদিন পূর্বে কাধ্যটি 
(পরোক্ষা) হইয়াছে % 

€৪) আমি যাইতাম ক্রিয়াটি সর্বদা হইত 
, (পুরানিত্যবৃত্তা) 

(৫) আমি যাইতেছিলাম ক্রিয়াটি পূর্বে চলিতেছিল ৮ 
[ (অসম্পননা) 

ভ্ন্বিম্থযশু কাল £-- 

আমি যাইব (ভবিষ্যতী) ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন 
হইবে রী 

জন্নুভ্ন্ত। 
(11707)6790159 11009) 

আতেকম্ণ» ভউসতেক্পঞ অন্নুক্োশ্িগ রান্না ও 

আম্ীর্্বাল্ক প্রভৃতি মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে অন্থুজ্ঞা বিভক্তির 

আবশ্যক হয়। ইহাকে আদেশিনী বিভক্তিও বলে। এসম্বন্ধে 
ভবিষ্যৎ কালের বর্ণন। স্থলেই অনেকটা বল! হইয়াছ। 

অনুজ্ঞ বিভক্তির সাধারণ আকার 
উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ 
€ আমি) (তুমি) $ তিনি বা সে) 

ই অ উন বা উক্ 



সহজ নি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৯৩. 

অনুজ্ঞায় কর্ ধাতুর রূপ 

করি কর করুন বা করুক 

প্রথম পুরুষ স্থলে স্সেহভাজনার্থে কিংবা তুচ্ছার্থে ক্রিয়ার 
শেষে উক্ বিভক্তি যোগ করিতে হয়। যেমন,__সে করুক। 
কিন্তু সম্্রমার্থে ক্রিয়ার শেষে উন. বিভক্তি যুক্ত হইবে। 
যেমন,_-তিনি করুন । 

আতেকশশ (00701709119, 0700) 1117৮ 000.) 25 

(ক) তথায় যাও, 
যাও কবীর বেশে কর গিয়া রণ 
যে জিনিবে, ফল লভিবে সেই ।' 

(খ) দূর হপামর। 

(গ) আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইবে। 
ভস্পত্্প (40৮2০০ 2 

(ক) কাহাকেও কুবাক্য বলিও ন1। 

(খ) বিপন্নকে আশ্রয় প্রদান করিবে। 

(গ) “মন দিয়া কর সনে বিদ্যা উপার্জন, 
সকল ধনের সার বিষ্ঠা মহাধন ।, 

স্ন্্রোঞ্ধ (0১০000.696) £ 

(ক) “হেবারিদ, হও তুমি প্রসন্ন বদন। 
বাঁচুক, তৃষায় যার আছে ভ্রিয়মাণ । 

(খ) ভগবান আমাদের রাজা ও রাণীকে বাচাইয়৷ 

রাখুন । 



ওল সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 

এআাহহন্না! (1788) 917) 25 

€ কু) “করি প্রণিপাত এই কর নাথ, 

তোমাতেই যেন থাকে মতি ।' 
/((খ) অতএব, প্রার্থনা অধীনের 

'বিনীত নিবেদন শ্রবণে অধীনকে চিরবাধিত 

করিবেন । 

এআবস্নীতর্রাদক (0010)1)1311101)65 0? 13199381109) আশীর্বাদ 

করি, দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল কর। 

অন্পুশ্ীভ্লন্বী 

পচ 1 ক্রিয়া ও ধাতু কাহাকে বলে ? 

৫ ধাতু কয় প্রকার ও কিকি? বাঙ্গাল! ভাষায় যে সকলধাতু 

স্মর্রজা বাবন্বত হয় তাহাদের এক একটি উদাহরণ দাও । 

শু -সকর্্মক ও অকর্ম্মক ধাতু কাহাঁকে বলে? 

শু এয যে অর্থে ধাতু অকর্ণক হয় তাহা নির্দেশ কর। 

প্র । পুরুষ কত প্রকার এবং কি কি? 

৬ ( 'নিজলিখিত শব্দগুলিরপুরুষ বল £__ 

€ক তোমাদের, তাহার, আমাকে, 'আামাছারা, রাজা, গৃৎগুলি, 

ব্য[ম্বব ঘ। আমাকে । 

শব তিন পুরুষকে একটি বাক্যে প্রয্নোগ করিয়া! একটি বাক্য 

পুন কয়? 

সখ নকুল কাছীকে বলে এবং উহ্ারা কত প্রকার? বর্তমান, 

ক্ন্রীত ও ভবিষ্ভৎকালের প্রভেদ দেখাইয়। এক একটি বাক্য রটনা কর। 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল ব্যাকরণ ৯৫ 
শিপ সত্তর শি এপ নই ইজিপ্ট চস সি আট উওর যিদ ও তা সস 

৮| ক্রিয়া বিভক্তি কাহাঁকে বলে এবং উহার রূপ বল। 

৯। ক্রিয়াঁপদ কিরূপে গঠন করিতে হয়? 

১০। নিম্নলিখিত পদগুলি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়৷ দেও £-_ 

সমাপিক। ক্রিয়া, অয্নমাপিকা! ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্ক ও বিশেষণ 

এবং সম্ভবপর হইলে উহ্থাদিগকে ইংরাজীতে কি বলে তাহা বল। 
১১। ভাব বিশেম্তগুলিতে ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয়েরই বর্তমানত। 

থাকে এরূপ বলিবার কারণ কি ? 

১২। বিস্তৃত ভাবে “ক” অর্থাৎ “কর” ধাতুর রূপ লিখ । 

১৩। বাচ্য কাহাঁকে বলে? উতভা কত প্রকার এবং কি কি? 
১৪। নিম্মলিখিত বাক্যগুলি কোন. বাচ্যের বাক্য তাহা নির্দেশ 

করিয়! বাঁচ্য পরিবর্তন কর £-- 

(ক) আমি যে পুস্তকখান। কিনিয়াছিলাঁম তাহ! পাঠ করিয়াছি। 

(খ) আমার যাওয়! হয় নাই। 
(গ) করিম ভাত খায় নাই, রুটি খাইয়াছে। 

(ঘ) তোমরা বাইপ্রেন, জেপেলিন প্রভৃতি দেখিয়াছ কি? 
ড) মজিদ উহ দেখে নাই। 

(5) যেগেনবাবু পত্রিকাখান! নিয়াছেন। 

(ছ) রমেশ, এই কলমটি লও । 

(জ) জনৈক ইটালীবাসী মনীষী কর্তৃক সব্বপ্রথমে পোষ্টকা 

আবিষ্কৃত হয়। 



সপ্তম অধ্যায় 

বাক্য একর॥ 
ন্বান্ক্য ন্বিহ্িন্ন ও সন্ত স্াক্্য শ্িকেস্সল ল্লীভি 

উদ্দেশ্য ও ভিিপ্রেজস (ব। ক্র ওও ক্রি) অর্থবাধক 

পদ যোজনাকে ব্বান্ষ্য বলে। যিনি করেন, তিনিই কর্তা, 

(১৪01991)। আর কর্তার সম্বন্ধে যাহ! কিছু বল! হয় তাহা 
ক্রিয়া বা বিধেয় (0১0010218)। কর্তা কোনা না কোন 

ব্যক্তি বা বস্তর নাম হইবে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় যোগে 
কিরূপে বাকা গঠিত হয় তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইল £__ 

উদ্দোশ্য (801)1901) বিধেয় (1১76001806১) 

অশ্ব দৌড়ায় 
শিশু কাদে 
পাখী গায় 

বায়ু, | বহে 
বালক পড়ে, ইত্যাদি . 

ক্কি ক্কি সদ্ত উদ্দেশ্যান্রুশ্পে ব্যন্বহ্তড হইতে 
স্পান্লে কোন বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ বা বিশেষ্য ও" 

বিশেষণীয় পদ সমষ্টি বা বাক্যাংশ, কি কোন সর্বনাম পদ' 
উদ্দেশ্টরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, যথা £_- 

১। বিশেষ্য পদ--ন্হিন্নোচ্ পড়িতেছে। সভীম্প খেলিতেছে & 
২। বিশেষণ পদ--প্রাশ্থিক্ে্সাই 
শ। সর্বনাম পদ--০স আসিবে! 



সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ৯৭ 
সি ৮ পাও এন্টি কসম উস পি এস লিও পোস্টটি এটা পিস্উিি ডি 2৯ পি সি ৬০ "৬ সই সি পাস এ পরি এপ তল 

৪। পদ জমষ্টি_স্ল্লেক্র ভ্রব্য _ন। লরি ভগুজ্সা। মহা 

পাপ। 

হিশ্েল দক (ক্রিয়া)__সাধারণতঃ বিধেয় দ্বারা সমাপিকা 

ক্রিয়াই বুঝায়। কিন্তু সকল সময় শুধু একটি ক্রিয়াপদ 

দ্বারা একটি বাক্য গঠিত হয় ন।। ক্রিয়াটি সকশ্মাক হইলে 
উহার কুম্য থাকিবে । এ কন্মের কোন ন্িবিশ্শেমপও 

থাকিতে পারে। ইহাদের সকলেই বিধেয়াংশের মধ্যে 

গণ্য । 
স্ল্লনল স্রাক্ক্যেক্র ভ্িন্রর্তি নিম্নলিখিত উপায়ে যে কোন 

সরল বাক্যকে বিবদ্ধিত করা যায়। যেমন) 

উত্কেশ্ট্যে জিল্ররত্ভি £-- 

ব্রিশেষল দত হমাগে-তিনিই সেই ন্িশ্র্রিখ্যাক্ড 

2নবভভ্তাম্নিক্র জগদীশচন্দ্র বন্থ। ০স্ষম্পা কুকুরটি 
দৌড়িতেছে। 

ভিল্তিপ্র সন সাদ মাছে £ 

( (কর্তী) আআলামমান্্ ধনও নাই জনও নাই । 

ূ (কম্ম) এক প্রান স্ীভল স্বাওলান্ তক আন । 

1 কেরণ). আম্মাল্ল ভুত তোমার মৃত্যু । 
| সেম্প্রদান) লিশ্ববাল স্ুুত্রক্িক্কে কয়েকটি টাকা দাও । 
। (অধিকরণ) মহ্মালক্মে আগমন করতঃ সুখী করিবেন। 

ন্বিস্পেহ্লীল ল সম্টি ০াঙগ্গে স্বাল্িল্লিিন্লেল্র 
নত্ড শ্রাশ্ম্িক বাদশাহ খুব কমই দেখা যায়। 

রি 

[05956551৬65 

নি, 



৯৮ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
চস ৪ এলিট আপ পরি ঈ টিভি পা ইতি এ শিলা পা সিটি সর সি সস, টি তত ৭. শান তলিক্ছ রি সি রত সি ৯ এ এ সর স্পিডে পিট ৯ স্পট পরি সই ডা ৯6 সস সী উপরি লি ৬ শসিিত ০ 

সমকারক্ স্পল্ত হ্যোক্ে (9999 0 81903701017 টি 

হস্ত সপ্তম এডওয়ার্ড বড়ই শান্তিপ্রিয় ছিলেন । 

হুমায়ুনের গ্ুুত্র আকবর অতি বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। 

ভ্রিনআ। লা! ভ্িন্বেষ্স সতের শিন্ত্ভি ৪ 

ভ্রিনসান্রিশ্শেম। মালে স্পউল্রুশে পড়। আন্ভে 

আত্তে কথা বল। বালিকাটি ক্কাভল্রক্কত্১ে কহিল। 
শসন্বতীকলা ্রন্ষ্সে করিব । 

ক্রিস্সানিস্ণেবনীল্ সচ্ক সমন্ভি ০মাঞগগে_যেমন (১) কয়েক 

দিনের জন্য । (১) মাতাপিতার সহিত। (৩) সেখান 

হইতে । হকুতেেক ছি্সেল্র জুল) চল। ০সহান্ন 
হইত্ডে আসিয়া পড়। 

প্পল্লিপ্ুুল্র্ত সাদ আোচ্গে_ প্রজাগণ তাহাকে ল্লাঙ্কা বলিয়া 

মানিয়া লইয়াছিল। ক্রিয়ার সহিত প্রযুক্ত হইয়! বাক্যের 

ক্র্থ পূরণ করে বলিয়া ইহার নাম সল্লিস্টুল্রক্ক সাদ 
(007711)1617)01)1) হইয়াছে । 

সবল ক্ষ সহতোচ্গ কারকগুলি ক্রিয়ার সহিত 
সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উহাদের দ্বার। বিধেয়াংশের বিবৃতি ঘটে । 

আপন কাজ করিতে থাক (কর্তা)। ক্ষাহাক্কে জিজ্ঞাসা 
করিব (কর্ম) ৮ স্বরণে শুনিয়াছি (করণ)। ভ্িত্ধাব্রীন্কে 
ভিক্ষা দাও (সম্প্রদান)। তাহাদের স্ুুখ্খে শুনিয়াছি (অপাঁদান)। 

স্ছিল্রসম্মুজে সকলেই কর্ণধার হইতে পারে (অধিকরণ)। 



সহজ নী বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৯৯ 
শি িসি্সসপলা চেস্টা সি পিতা জিপি লা, শি 

৯ টি াসিপাছি সিরা সিস্ট 

অসম শিক! করিল হাসে যেমন, - আমি পড়াই 

বলিব। 

জন্যন্স সচ 2মাঞ্গে সভ্য উ মিথ্যা বলিও না । সময় 

ল্রহ্! নষ্ট করিও লা। জমিদার মহাশয় স্বক্সৎ আসিয়াছেন। 

অসং জীবন যাপন করা অপেক্ষা বল্ল মৃত্যু শ্রেয়ঃ। 
পূর্বেই তোমাদিগকে বল হইয়াছে যে বাক্য ত্রিবিধ। 

সরল, মিশ্র ও যৌগিক। সরল বাক্যে একটি কর্তা বা 
উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় পদ থাকিবে । 
ম্সিশ্ঞ ন্াক্ষ্য--(007001)10%: 987,150.08) একটি মূল ব৷ প্রধান 

বাক্য এবং একটি বাঁ অধিক উপাদান বাক্যের সংযোগে যে 

বাক্য গঠিত হয় তাহাকে মিশ্র বাক্য বলে। 
শ্সি্র আক্ষ্য ও ভসম্ানিক্কা ভরি 

উদ্দাহরণ) যথা-_ 
(১) সন্ধ্যা হুহই্লে গৃহে কিরিও। 
(২) যছু আন্িলে তুমি যাইও। 

(৩) বাবা ন্িম্থাল্স আমি গিয়াছিলাম | 

(৪) তুমি নবল্লাক্স সে আসিয়াছিল। 
অনেকে এই শ্রেণীর অসমাপিকা ক্রিয়! যুক্ত বাক্যগুলিকে 

মিশ্র বাক্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার! সিশ্র 
ন্রান্ষ্য নয়। উহার] সল্লক্ন স্বাক্ষ্য। ইহাদিগকে মিশ্র বাকা 

বলিয়া ধরিলে-_-“হইলে, “আসিলে, “লিখায়,, “বলায়, প্রভৃতি 
অসমাপ্লিক! ক্রিয়াপদগ্চলিকে সসাপিক! ক্রিয়া মধ্যে গণ্য 



কা সহজ শিক্ষা বাঙজাল। ব্যাকরণ 
আট লিস্ট লি পরস্পর ও লিল পি এ এ এ এ ৬ ৩ ৭ তে আও কপ এি-এটি উপ শি লস তানি, সি কি তা তান সি 2 সমিতি পিল সপ ও ওটি উস এ কো 

কর! হয়। ইংরেজীতে এই শ্রেণীর উদদাহরণগুলিকে 1[ত0073- 

1181156 1)901066 ইত্যাদি ভাবে দেখান হয়। 

অন্বাক্স »দ--কোন কোন অব্যয় পদ একটি অপ্রধান, 

বাক্যকে মূল বাক্যের সহিত সংযুক্ত করে । যেমন-_ 
(ক) বল। সহজ ক্কিস্ভ করা কঠিন। মহ্মন্নি কন 

€ভ্ডিমন্সি কল। 

(খ)ট হভ্ড পায় ভভ্ভ চায়। 

(গ) তুমি চাহিয়াছিলে, ভাই দিলাম । আমি বসিতে 

পারি ন। ক্কাল্র। আমি দুর্বল । 

(ঘ) স্পাচছ্ছে লোকে কিছু বলে, ০সজ্জন/ সাবধানে 

চলিও। দেখ ০ম্বন্ন ভুলো না । 

(ড) রামেশ এত মিথ্যাবাদী 2 কেহই তাহাকে বিশ্বাস 
করে না। আজ এত শীত ০ ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। 

(চ) তুমি না! আমিলে সবই মাটি হইবে । তোমাকে 
নন জানাইয়। কিছু করিব না। 

(ছ) স্রচি বৃষ্টি হয় ভন্ছে বাহিরে যাইব না। স্ব 

ভগবান আসিলেও তোমাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। যে কেহ 
আসিতে চান আনম্মুন, আপত্তি নাই। 

সল্পক্তন শ্বান্ষা নিলেমল ল্ীত্ি 

(4081য51 01 8110])18 30171011065) 

প্রত্যেক সরল বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় পদ 
াফিবেই থাকিবে । আবার .কোন কোন স্থলে উদ্দেশ্য ও 

সি প্জ। 



সহজ শিক্ষা! বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১০১ 

বিধেয় পদৈর প্রসারকও থাকিতে পারে। সুতরাং বাক্যের 

চারিটি অংশ। 

১। উদ্দেশ্য । 

২। বিধেয় ॥ 

৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক। 

৪। বিধেয়ের প্রসারক। 

বাক্যের অন্তর্গত এই চারিটি অংশের পরিচয় প্রদানার্থ 
পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দেশ করাকেই বাক্য-ন্িজেমঅ্লপ বলে। 

নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি আদর্শ প্রদত্ত হইল । 

বাক্য £__বিমল সুখ জগতে ছুর্লভ। 
(টি লাল লি ই ওর? ররর জার আঃ 

7 টি 
উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যের বিবৃতি বিধেয় পরিপূরক পদ কারক 

সখ বিমল ৃ হয় দুর্লভ জগতে 

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ কর :__ 

১। জল উত্তাপে বাম্পে পরিণত হয়। 

২। দারুণ গ্রীষ্মের সময় শরীর হইতে অবিরল ঘন্ম বাহির 
হইতে থাকে। 

৩। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগে একজন বিখ্যাত কবি। 
৪। সৃর্য্যমগ্ডলে সাতটি গ্রহ আছে। 

এ |: রোগীটির অবস্থা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। 



১০২ সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল] ব্যাকরণ 

৬। “এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়, হেরিয়া' না হয় মন্য 

বিমোহিত কার 

৭। আমি হাপাইতে হ্াপাইতে ষ্টেশনে আসিলাম। 

অম্ম্পীক্ললী 

১। নীচের শবগুলিকে উদ্দেশ্তরূপে বসাইয়! এক একটি বাঁক 
রচনা কর :- 

জল, আকাশ, ময়ূর, শিশু, অশ্বঃ মাতা, তরঙ্গ, নবীন, চন্দ । 
২। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্ট পদগুলির পূর্বে এক একটি বিশেধণ পদ 

ব্যবহার করিয়া উদ্দেশ্য গুলিকে প্রসারিত কর £-_ 

_ ভগবান। -_- অতিথি। --বন্ধু। -_রমণী। -- অরণ্য । 

_শিক্ষক। --বিচারক। --পিতা। -- সম্রাট। 
৩। নিয়লিখিত উদ্দেশ্য পদগুলির পূর্বে এক একটি সমকারক- 

পদ বসাইয়। উদ্দেশ্টগুলিকে বিবদ্ধিত কর :__ 
__ দুর্গীবতী । -_ রেজিয়া। --পঞ্চম জর্জ । __ পি, সি, রায় । 

_-ভাগীরধী। "-_-কাশী। -_মক্কা নগরী । 

৪। নিম্ললিখিত বিশেষণীয়'পদ্দ সম্রি উদ্দেশ্ট পদের প্রসারক রূপে 
ব্যবহার কর :-_ | 

সদাশয় ও ন্াযবান, দানশীলা ও প্রাতংস্মরণীয়, সাহসী ও প্রবল, 

প্রতাপ, কালিদাসের ন্তায় শ্রে& মহাকবি, আমেরিকাবাসী হেন্রী ফোর্ডের 

সভায় বিরাট ধনশালী, যাহার! মেধাবী, কর্তব্যপরায়ণ ও পরিশ্রমী ॥ 

খরলোতা ও বিশাল প্রবাহা, বিক্রমপুরের অধিবাসী কারম্থ বংশ সম্ভুত 

বৈজ্ঞানিক । 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ১০৩ 
৩০৩০ 

সি পপ এসপি শ্িিসসি ৯পস্স্ 

৫ | নীচের বিধেয় পদগুলি প্রয়োগ করিয়া এক একটি বাঁক 
রচনা কর £-_ 

ঘুমায়, বসে, দাড়ায়, হাসে, সাতার কাটে ও পড়ে! 

৬। নিম্নলিখিত ক্রিস্াবিশেষণগুলি বিধেয় পদের প্রসারক রূপে 
প্রয়োগ কর ₹__ 

শীদ্র, ধীরে, সুখে, ছুঃখেঃ গতকল্য, আগামী কল্য, কদাঁচিৎ, বখন, 
তখনই, এই মাত্র, সম্যক, ঈষতঃ অধুনা, সতত, বিলক্ষণ। 

৭। নিয়লিখিত পদ সমষ্টি বিধেয় পদের প্রসারক রূপে ব্যবহার 
কর :__ 

সবিনয়েঃ অগ্ুগ্রহ পূর্বক, মনোযোগের সহিত, চিরদিনের জন্ত, 
নির্ধোধের মত, বিদ্যুৎ বেগে, বিন! যত্বে, বহু আত্মীয় পরিজন সহ। 

৮। নিম্ললিখিত বাক্য গুলি বিশ্লেষণ কর :-_ 

(১) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক 
গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(২) বালীকি রামায়ণ রচন। করিয়াছিলেন। 

(৩) রুগ্ন হইলে গুঁষধ সেবন করিবে। 

(৪) “জেপেলিন+ নির্্ম/হ1 কাউন্ঈ জেপোঁলন জান্মীনদেশে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

৯। নিম্নলিখিত বিশেষণীয় পদ সমষ্টি ও উদ্দেশ্তগুলি যোগে এক 
একটি বাক্য রচনা কর :-_ 

শ্রমকুঠ বিলাদী যুবক, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস্ চেন্দেলার 
ও অন্যতম প্রধান বিচারপতি সার আশুতোষ, বিদ্বান, বিচক্ষণ ও শ্নেহলীল, 
গুরু | 



১০৪ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

১০। নিয়লিখিত অব্যয় পদগুলি ব্যবহার করিয়া এক ' একটি মিশ্র 

, বাক্য রচনা কর নতুবা? যদিঃ তাব। 
১১। নিম্নলিখিত শবযেঁগে এক একটি যৌগিক বাক্য বচন! 

করঃ-_ 

এবং, তথাপি, কিন্তু 

গারো 



(ক) ১০৪ সহজ শিক্ষ! বাঙ্গাল ব্যাকরণ 
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'ভি্রভীন্ ভ-_যষ্ঠ শ্রেণী 

-০8৮০৫68৬৭8- 

প্রথম অধ্যায় 

গঠিত বিষয়ের গুনরালোচনা 
(06151017 01 [15510115 %। 11)1181") 

€-১) হ্থি ৩২ সম্মা-ন-_এই সম্বন্ধে পূর্ব শ্রেণীতেই তোমরা 
বিস্তারিতভাবে পড়িয়াছ। তবে মনে, রাখিও সন্ধি ও 
সমাসের সাধারণ নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি 
বিষয়ের প্রতি পুর্ণ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। সেইগুলি 
হইল শব্দ । 

€২) স্পক্ু__বঙ্গ ভাষা একটি মিশ্র ভাষা । ইহাতে আরবী, 
পার্শা, উর্দুং ইংরেজী প্রভৃতি বহু ভাষার শব্দ বিমিশ্র 
অবস্থায় আছে। কিন্তু সন্ধি ও সমাসাদিতে সর্বদাই এক 
জাতীয় শব ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত 
শব্দের এবং বাংল। শব্দের সহিত বাংল! শব্দের সন্ধি ও 
সমাস হয়। সংস্কত কি অন্য জাতীয়, যথা-_আরবী, 
পার্শী, উর্দ,জাতীয় শব্দের সহিত বাংলা শব্দের কখনও 
মিলন হয় ন|। | 



১০৬ হি শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
স্পস্ট অলি লিপি চিজ এ এসি জি তি ১০০০ ৯ পাপ, লো তা লীষ্টিত উজ লী লী সিসছি- লোক রিনি তি তস্পি প ৯টি ** জাম্প পিন পলিসি তে আশ কেটি পাল শা পলি পাস পোজ 

6৩) সজ্ম ও ্শক্দ_-অতএব মনে রাখিও সন্ধি ও সমাসের 

এক পক্ষে যেমন নিয়মগুলি জান! থাকা আবশ্যক অপর 

পক্ষে তেমন শব্দাথেরও ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

পাত্রাদি তৈয়ার করিতে কুস্তকারের যেরূপ চক্র ও 
মৃত্তিক! উভয়েরই সমপ্রয়োজন হয় এখানেও সেইরূপ । 

স্ত্রগুলি হইল কুস্তকারের কাঠাম ব৷ চাক্ আর শব্দগুলি 
হইল মৃত্তিকা বিশেষ। 

€5) নন্ছি ও সনালেন্স সম্পক্ _পরম্পর মিলন যোগ্য 

ছুই বা বু পদের মিলনের নাম সম্মাস। এইবূপ মিলন- 

কালে ছুইটি সন্গিহিত বা নিকটবস্তী বর্ণ মিলিয়া ষে 

রূপান্তর প্রাপ্ড হয় তাহার নাম সন্ক্ি। সংস্কৃত ভাষায় 

সমাস ও সন্ধিতে অভেছ্ভ সম্পর্ক; সমাস স্থলে সন্ধি 

হইবেই হইবে; কিন্তু বঙ্গভাষায় সেইরূপ কোন একট 

অভেগ্া সম্বন্ধ নাই। যেক্ষেত্রে সমাস ও সন্ধি কিলে 

শুনিতে খারাপ শুন! যায় তথায় সন্ধি বা সমাস না 
করাই ভাল । 

€৮) সন্িল্পল অসপ্কল্সোগ-_তোমরা পুর্ব শ্রেণীতে 
পড়িয়াছ যে__অ বর্ণে অবর্ণে-আ; ইবর্ণে ইবর্ণে-ঈ 

উবর্ণেউ বর্ণে-উ ইত্যাদি হয়। কিন্তু এইবপ সুত্রগুলি 

নিম্নের উদাহরণগুলিতে খাটিবে না। যেমন__ 

প্রথ। + অনুযায়ী » প্রথান্ুযায়ী 
অভাব + অভিযোগ ». অভাবাভিযোগ ৃ 
পদ্ধতি + অন্থুক্রমে » পদ্ধত্যুনক্রমে, ইত্যাদি । 
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এখানে ব্যাকরণগত কোন দোষ না থাকিলেও শুনিতে 

খারাপ শুনায় বলিয়া সন্ধি বা সমাস না করাই ভাল । 

€৬১ আআআক্রশু ক্ষোন্য ক্ষোন্ন হাতে সন্ষ্ষি ন্নিম্ি্ধ 2 

এক ভাষার শের সহিত অপর ভাষার শব্দ যোগে কি 

কোন অসামপ্তস্ত শব্দ যোগে সন্ধি বা সমাস করাও প্রশস্ত 

নয়। যেমন__ 

ইংলও্ + অধিপতি _ ইংলগাধিপতি 

ভাল+আছি-ভালাছি। 

কচু“ আলু +আদ1-কচান্বাদ। 

লাঠি-- আঘাত-লাঠ্যাঘাত 

দিল্লী + ঈশ্বর _ দিল্লীশ্বর 

সন্ধি ও সমাস করিবার পূর্ব যে শব্দ ব্যবহার করা হইবে 
সেই শব্দটি বা শব্দ সমষ্টি ভালরূপ জান। আছে কি না বিবেচনা 

করিয়া সন্ধি বা সমাস করিতে হয়। নতুবা অনেক সময় ভুল 
হয়। যেমন__ 

ভূল রি শুদ 

ইতিপূর্বে ইতঃপৃর্ে 
অধগতি অধোগতি 

মনযোগ মনোযোগ 

যশলাভ যশোলাভ, ইত্যাদি 
এই জাতীয় অনেকানেক ভ্রম প্রমাদের উদাহরণ অত্র 

পাঠেই প্রদত্ত হইয়াছে । সেগুলি উত্তমরূপে মনে রাখিও। 



১০৮” সহজ শিক্ষ। বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
একলা আর লিপ এ স্কিল ৮৬ লরি জি ও টি ২ এসি তি লিল পপি পিস লা লা টিসি উরস রী ৬ রি ই চে সস সি ০ তর আজ লো টস ৬ এ 

(৭) সন্ধি সম্বন্ধে পুর্ব শ্রেণীতে তোমর! বিস্তারিত ভাবে 

পড়িয়াছ। এখানে স্বর, ব্যঞ্রনাদি সন্ধি মধ্যে যে সব ল্িশ্পে 
কথা বলিবার আছে তাহাই আলোচিত হইবে। 

সম্ঞন্য-_্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধির স্ুত্রগুলি পুনরাবৃত্তি কর 

ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য কর £ 

(৮) হহবল্রসন্বি-_খ কার ও ৯ কারের সন্ধি সম্বন্ধে 

বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। যেহেতু উহাদের দ্বারা গঠিত 

শব্দ বাঙ্গাল। ভাষায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যেছুই একটি শব্দ 
আছে তাহাও সেরূপ প্রচলিত নয়। যেমন-__ 

পিতৃ+ ঝণ- পিতৃণ ; ভ্রাতৃ+ খদ্ধি_ভ্রাতৃদ্ধি। দীর্ঘ কাকার 

যুক্ত পদের মত ৯কার যুক্ত গঠিত পদও বঙ্গভাষায় খুব কম দেখা 
যায়। পিতৃণ, ভ্রাতৃদ্ধি প্রভৃতি জাতীয় শব্দ সন্ধি দ্বারা সিদ্ধ 
বটে, কিন্তু অপ্রচলিত। 

(৯) স্বর সন্ধি বার গঠিত শব্দ ও অপরাপর কয়টা শব্দের 

বানান লক্ষ্য কর। “সন্ধির অপব্যবহার হেতু এই সকল ভ্রম 

প্রমাদের স্থষ্টি হইয়াছে। যেমন,_ 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 

ভূ্ধ (ভু+উদ্ধ) ভূদ্ধ 
মরুদ্যান ( মরু+উদ্চান ) মরগ্ভান 
প্রভ্যঘ (প্রতি +উষ) প্রত্যুষ ব৷ প্রত্যুষ 
অল্নেষণ ( অন্তু + এষণ ) অন্বেষণ 

বিশ্বোষ্ট (বিশ্ব + ওষ্ঠ) বিস্বোষ্ঠ বা বিশ্বোষ্ঠ 
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শুদ্ধ , অশুদ্ধ 

অক্ষোহিণী ( অক্ষ+উহিনী ) অক্ষৌহিণী (নিপাতনে) 

স্বৈরীণী (স্ব1ঈরিণী ) স্বৈরিণী 

মনিষ! ( মনস্1ঈষা ) নিপাতনে মনীষা 
বিস্বোষ্ট, স্বৈরিণী প্রভৃতি শব্দ সন্ধি দ্বারা সিদ্ধ কিন্তু বাংল। 

ভাষায় উহাদের ব্যবহার খুব কম। 

স্বর সন্ধির ন্যায় ব্যঙ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি মধ্যেও এরূপ 

কতকগুলি শব্দ আছে । 

(১০) ব্যঞ্জন সন্ধির মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলি মনে 

রাখিও £__ 

সটি ছ সি সি টি উপল লি বি পে জজ | শা সিটি গল লে ইওর 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 

বৃক্ষছায়া (বৃক্ষ ছায়া ) বুক্ষচ্ছায়। 

জগত্চন্্র ( জগৎ47চন্দ্র ) জগচ্চন্দ্ 
উজ্জল ( উৎ+4জ্বল) উজ্জ্বল 

এতদ্ঢককা ( এতদ্+ঢক্ক1) এতড ঢক্কা 

তচচ্ছ_,বণ ( তদ্+-শ্রবণ ) তচ্ছ_বণ 

বষ্ট ( ষষ্1থ) ষষ্ঠ 

দিউমগুল ( দিক্1মণ্ডল ) দিড মণ্ডল বা দিজ্মগ্ুল 
ভিথ্ময় (মৎ+ ময়) মৃন্ময় ব! মৃণ্ময়ও হইতে পারে 

দিগদর্শন ( দিকৃ+ দর্শন ) দিগ দর্শন ব। পিদগর্শন 

দ্রিগ্পতি ( দিক্1পতি ) দিক্পতি 

ক্ষুধপিপাসা ( ক্ষুধ+পিপাসা) ক্ষুৎপিপাসা 



১১০ সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
পা পচ প। ৮ ৯ এর জা ৫ মা দ আঞলা (০৯, এ ০ এজ ৯ একি সরি সঠর্চ (সপ এটি উরি ৬, কিছ আও পরী এ স্ জনন এসি, এস টি তে জি এটি আলি উন তা সরিস্ তি পিল তর 

শুদ্ধ অশুদ্ধ 

বিপদকাল ( বিপৎ+কাল ) বিপৎকাল 

হরিশ চন্দ্র ( হরিশ +চন্দ্র ) হরিশ্চন্দ্র (নিপাতনে ) 

সংস্কল্প (সং+কল্প) সঙ্কল্প বা সংকল্প 

কিন্বা (কিংবা) কিংবা 

এইরূপ, দ্িগ্গজ, সংবাদ, বশংবদ, সংবরণ, সংপ্রতি ব 

সম্প্রতি, সম্তাস বা সন্যাস, সংকীর্ণ বা সঙ্কীর্ণ, ষাণ্মাষিক, তদগত 

প্রভৃতি শব্দের বানান ও তদ্সম্বন্ধীয় সুত্রগুলিও মনে রাখিও । 

(৯১) বিসর্গ সন্ধি মধ্যে শ, ঘ, স বানানযুক্ত ও অপরাপর 
কয়েকটি শবও লক্ষ্য করা আবশ্যক । যেমন-_ 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 
শিরচ্ছেদ ( শিরঃ+ ছেদ ) শিরশ্ছেদ 
ছুরলভ ( ছঃ+লভ ) ছুর্লভ বা ছুল্ল'ভ 
চক্ষুরোগ ( চক্ষু১+ রোগ ) চক্ষুরোগ 

ভ্রাতম্পুজ ( ভ্রাতুঃ+-পুক্র ) ভ্রাতুপ্পুত্র 
আবিষ্কার ( আবিঃ+7কার ) আবিষ্কার, কিন্তু নমস্কার, 

তিরস্কার, পুরস্কার শব্দের 
বানান অন্তরূপ ৷ 
( সন্ধির সূত্র দ্রষ্টব্য ) 

মনযোগ ( মনঃ1যোগ ) মনোযোগ 

ইতিপূর্বে ( ইত:+-পৃর্বেে ) ইতঃপৃর্ে 
সর্ব নিম্নের দুইটি শব্দের অপপ্রয়োগ পূর্বেও একবার দেখান হুইর়াছে 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১১১ 
সপ সপ সপ সপ আও আপা সপ আসিস সিসি নিস সিস্ট পিসি স৯/৯এ-২৪৯৯পাপাহতি উঠি পীতীসিতী ০৬ ৮৯ ল৬৪ জী ০ পাস পা ৯০ 2 ৬ শি সপ 

এইরূপ, নিষ্ধাম, মনন্বাম, তিরস্কৃত, শ্বাহিচত নিচ্ষল, 
নীরোগ, শিরোমণি, চতুষ্পার্খ প্রভৃতি শব্দের বানান ও 
স্রত্রগুলিও মনে রাখিবে। 

কুলিন্বভ্ল্ল সশক্েল্র সহ্ষি ও সমাস 

(১২) ছুইটি শবের মিলনে যে সন্ধি হয় তৎসম্বন্ধে 
তোমাদিগকে পৃর্বব শ্রেণীতে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে । 

এখন ছুই, তিন বা ততোধিক শব্দ মিলিত হইয়া কিরূপে 

সন্ধিবন্ধ নৃতন পদ গঠিত হয় তাহাই তোমাদিগকে বলিব । 
সন্ষিল্র ন্বিল্বিঞ্র ন্নিসিম__মনে রাখিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দগুলিই 

দীর্ঘতর শব্দের মূল। ক্ষুদ্র শব্দগুলির সন্ধি সম্বন্ধে যে সব 

বিধি প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদয় উত্তমরূপে মনে রাখিলে 
'যে কোন দীর্ঘতম শব্দের মিলন কাধ্যও সুসম্পন্ন করা 
যাইবে । যেমন-_. 

পীত-+4অন্বর - পীতান্বর 

পীত +অন্বর+-অন্ুগ্রহ- পীতাশ্বরান্ুগ্রহ 

বিভা + আলয় _ বিদ্যালয় ূ 

বিদ্ভা +আলয় +আগত - বিষ্ভালয়াগত 

অন্থু+ এষণ- অন্বেষণ 

রথ +4অন্থ+এবণ- রথাঘ্বেষণ, ইত্যাদি । 
সন্ধিবন্ধ কর £__ 

সাদর 4 অভ্যর্থনা 
লোক +অপবাদ- 



১১২ সহজ শিক্ষা! বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
এরর এসএ জর ৬৬৪8 এ তত স্পা সি উল ছুটি সটিস্পাতা ৬. পিপিসমিত ০০০০০ ক পি দি পি পিন্দি ও ঈিতীছিতী ও খি ঈ তসিলসিলা্ি হিলি পাকি শি 

 সম+অভি+বি+আ+হার 

যৎ+পর+ন+অস্তিল 
ক্ষিতি+ অপ.4তেজঃ1মরুৎ+ব্যোমল 

(১৩) সন্ধি সম্বন্ধে যেই কথা সমাস সম্বন্ধেও তাহাই । 

ছুই, তিন, বা ততোধিক শব্দ মিলিত হইয়া কিরূপে তদ্দারা 

সমাসবদ্ধ নূতন শব্দ গঠিত হয় তাহাও এখানে প্রদত্ত হইতেছে। 
যেমন-_কীট ও পতঙ্গ - কীটপতঙ্গ ; আবার পশু, পক্ষী, কীট 

ও পতঙ্গ _পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ | ব্রহ্ম। ও বিষ ব্রহ্মাবিষু 3 
আবার ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বর _ ব্রহ্মাবিষুমহেশ্বর। তব্রুপ, 

অজাতত্ৃতমূর্খ, আসমুদ্রহিমাচল ইত্যাদি । 
(১৪) নিম্নলিখিত কঠিনতর শব্দগুলির যে যে স্থানে যে 

সন্ধি ও সমাস হয়, সন্ধি স্থলে স্ত্র বল ও সমাস স্থলে তাহাদের 

ব্যাসধাক্য লিখ এবং সমাসগুলির নাম কর £__ 

(ক) আনন্দাশ্র (খ) বাম্পাকুলিতলোচন 

গৃহাগতা তিথি ,  গললগ্রীকৃতবাস 
যতপরোনাস্তি কৃতাঞ্জলিপুটে 

ক্ষিত্যপ্ততেজোমরুৎবে)াম বালবৃদ্ধবনিতা 
কায়োমনোবাক্য অন্তরাকাশ 

দশাশ্বমেধঘাট সৎচিদানন্দ 

ধনজনবিবর্জিত মহারাজাধিরাজ 

ধন্মাধর্ম্ম নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল 

কন্মাকন্ম শুভাশুভ 



সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ১১৩ 

(গ) এক শব্দ বল 2-- 

(১) মণি এবং মাণিকা, তদ্দারা খচিত 

(২) চির কাল ব্যাপিয়' স্থায়ী ষে বন্দোবস্ত - 

(৩) জান্বু পর্যাস্ত লম্বিত বাহু যাহ'র - 
(৪) মেঘ দ্বার! মুক্ত যে আকাশ _ 

(৫) পিতার পিতামহ 

সজ্ডব্য-_ প্রধান প্রধান সমাস- দ্বন্দ, কশ্মধারয়। তৎপুরুষ, 

দ্বিগড ও বনুত্রীহি সমাসের স্ত্রগুলির পুনরাবৃত্তি কর ও 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখ ৮ 

সলহ্মাসেল্ অসঅ্লোগ-_ সন্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল 

সমাস সম্বন্ধেও এরূপ কয়েকটি উপদেশ মনে রাখিবে। 
এই নিয়মগুলি লক্ষ্য না করার দরুণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 

প্রমাদগুলি দৃষ্ট হইয়! থাকে । | 
€-৮১) সম্মানে নি্ভক্তিল্র কো শু সুস্থ সক্ন্র 

সল্লিন্বশুন্ম সমাস হইলে সমস্তমান পদগুলির বিভক্তির 
লোপ হয় এবং পরে সমাসবদ্ধ পদটির উত্তর পুনরায় বিভক্তি 
যোগ করিয়া নূতন পদ প্রস্তত করা হয়। যেমন-__ 
রাজগণকে, বিদ্যালয়ে ইত্যাদি পদ। 

এই ছুই স্থলে পূর্ববপদে ষষ্ঠী ( র) বিভক্তির লোপ হইয়া 
মূল শব্দ যথাক্রমে হইল রাজগণ ও বিদ্ভালর়। তৎপর 
বথাক্রমে “কে' ও এ? বিভক্তির যোগে হইল রাজগণকে. 
বিছ্ভালয়ে, ইত্যাদি । 
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পূর্বপদে বিভক্তির লোপ না হওয়ার দরুণ ঘে সব ভ্রম 

প্রমাদ লক্ষিত হয় নিম্মে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত 
হইল £__ 

(ক) অশুদ্ধ শুদ্ধ 

চোখেমুখে চোখমুখে 

৬ হাতপায়ে 

গুণীগণ, ধনীগণ গুণিগণ, ধনিগণ, 

সন্ন্যাসীগণ, অধিবাসীগণ, সন্গ্যাসিগণ, অধিবাসিগণ, 

' পক্ষীশাবক, মন্ত্রীগণ, পক্ষিশীবক, মস্ত্রিগণ, 

্রঞানীগণ তগ্কানিগণ 

স্বামীগৃহ স্বামিগৃহ 

ইহারা অর্থাৎ ব্রাকেটের বাহিরের সকলগুলিই ইন্ ভাগাস্ত 
শব্দ। ইহাদিগকে সমাসবদ্ধ করিলে সর্বত্রই পৃর্বপদের (ন্) 
কারের লোপ হইবে। 
(১৬) অশুদ্ধ শুদ্ধ 

রাজাগণ, মহিমাবর, যুবাজন রাজগণ, মহিমবর 

মহাত্মাগণ ইত্যাদি যুবজন, মহাত্মগণ 

ইহার সকলেই অন্ ভাগান্ত শব্দ। ইহাদের বেলায়ও 

(ন্) কারের লোপ হয়৷ 

পূর্ব পদের পরিবর্তন সম্পর্কে নিয়লিখিত শব্দ কয়টির 

স্ুদ্ধাশুদ্ধতাও মনে রাখিবে। হংসাণ্ড, ছাগছ্দ্ধ,। কালিদাস, 

দেবিদাস ও য্ঠিদাস ইত্যাদি । 
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কোন কোন স্থলে পূর্ব পদটির বিভক্তি লোপ না-ও হইতে 
পারে । যেমন,__অলুক সমাসে (অলুক অর্থ ই লোপ ন! হওয়া) 

অনসিজ, সরসিজ, খেচর প্রভাতি পদ। 

বুত্রীহি সমানে “সহ" শব্দ স্থানে “ঁ আদেশ হয়। এই 
সম্পর্কে (অর্থাৎ ইহার অপব্যবহার হেতু ) নিয়লিখিত ভ্রমগুলি 

প্রায় দৃষ্ট হয়। যেমন-__ 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 

সাবধান পূর্বক, অবধান পূর্বক বা সাবধানে, 
সবিনয় পূর্বক, বিনয় পূর্ববক বা সবিনয়ে, 

সক্ষম, সকৃতত ক্ষম, কৃতজ্ঞ ইত্যাদি । 

এুম্্শপীহেকেল্ল গ্ুহন্বভ্ঞান্বর_সমাসে ভ্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দ 
সাধারণতঃ পুংলিঙ্গের হ্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার 
অপব্যবহার হেতু নিয়লিখিত ভ্রম লক্ষিত হয়। 
সম্মানে স্ুত্মে সম্বাসেল্স পক্ে 

বৃদ্ধা ভিখারিণী বৃদ্ধভিখারিণী 
জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্যেষ্ঠকন্া 
তীক্ষ। বুদ্ধি যাহার তীক্ষুবুদ্ধি 
স্থির! প্রতিজ্ঞা যাহার স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
মহতী মতি যাহার মহামতি 

€১৯৭) শল্শ্পত্ল্র শন্রিবণুন্ম_ সমাস হইলে রাজন, 
অহন্ ও সখি শব স্থানে রাজ" “অহা ও “সখ আদেশ 

হয়। যেমন- কাশ্নীররাজ, কোশলরাজ, পুণ্যাহ এ প্রিয়সখ 
ইত্যার্দি। পু 
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এই সম্পর্কে নিয়লিখিত পদগুলির শুদ্ধাশুদ্ধতা, মনে 

রাখিবে। 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 

অহনিশি অহনিশ 
অহোরাত্রি অহোরাত্র 

মহারাজা মহারাজ 

দিবারাত্রি দিবারাত্র 

মধ্যরাত্রি মধ্যরাত্র, ইত্যাদি 

€১৯৮) শ্রভডসেল্র ভপব্যব্বহান্ _বহুত্রীহি সমাস হইলে 

সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষণ হয়। ইহার উত্তর আর বিশেষণীয় 

প্রত্যয় প্রযোজ্য হয় না। ইহার অপব্যবহার হেতু নিম্ন- 
লিখিত দোষগুলি ঘটিয়! থাকে । 

অশুদ্ধ শুদ্ধ 

নীরোগী নীরোগ 

নিগুণী নিগুণ 
নিধনী ৃ্ নিধন 

নিরপরাধী নিরপরাধ 

নির্দোষী নির্দোষ 

শীভ্ ল্রি্থি 

১। খর ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দধন্য 
ণহয়। যথা-_খণ, তৃণ, কৃ, বিষু্। কিন্তু সমাস 'হইলে 
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পূর্ধব পদে খ, র, ষ থাকিলেও ন মৃূর্ধন্ত হইবে না। যেমন, 
হরিনাম, পিতৃনাম ইত্যাদি । 

২। খ, র, ষ এই কয় বর্ণের পর স্বরবর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, 

যব, ব, হ এবং অন্ধুম্বার ং থাকিয়া পরে ন থাকিলে উহা ৭ 

হইবে । যেমন-__-পরায়ণ, দ্রোণ, রুক্মিণী, পাষাণ, শ্রবণ, বৃংহণ, 

করণ, ইত্যাদি । কিন্তু বাংল। ক্রিয়াপদের অন্তেস্থিত ন 

 মূর্ঘন্য, হইবে না। যেমন__করেন, ধরেন, মরেন, 
৩। উপরের লিখিত বর্ণ ভিন্ন অন্ত বর্ণ ব্যবধান স্থলে 

কিংবা সমাস স্থলে ণ হয় না। যেমন- প্রার্থনা, তর্জন-গর্জন 

অচ্চনা, ইত্যাদি | 

৪। প্র, পরি উপসর্গের পরস্থিত “নম” বা “নী” ধাতুর 

দস্ত্য ন মূর্দান্ত হয়। যথা প্রণাম, প্রণয়, পরিণতি, পরিণাম 
প্রভৃতি | 

৫] সম্বোধন পদের অন্তেস্থিত কিংবা বিজাতীয় ভাষার 

শব্দের অস্ত্য ন মৃদ্ধন্ত হয় না। যেমন-__হে বনচারিন, ফান্স, 

জাশম্মানি ইত্যাদি শব্দ। 

৬। তবর্গ সংযুক্ত দস্ত্য ন মৃদ্বন্য ণ হয় না, কিন্তু ট বর্ণের 
পূর্বের স্বভাবতঃই ণ হয়। যেমন-__ত বর্গ_ বৃন্দ, গ্রন্থ ইত্যাদি । 
ট বর্গের পৃর্ধধরে__-কণ্টক, বন্টন, দণ্ড লুণ্ঠন ইত্যাদি। 

৭। কতকগুলি শব্দে স্ধভাবতঃ ণ হয়। যথা__ 

বাণী, ফণা, লাবণ্য, কল্যাণ, কোণ, অণুঃ বণিক, নিপুণ, গণ, 
গুণ, গৌণ, লবণ, পাণি, চিন্ষণ, কম্কণ ইত্যাদি । 
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হ্বত্ ল্ি্রি 

১। অ, 'আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং কৃ ও র. অক্ষরের পরস্থিত 
দন্ত্য স মূদ্ধন্ত ঘ হয়। যথা_ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুমূর্ু 

ইত্যাদি । 

২। সাৎ প্রত্যয়ের দস্ত্য ল মূর্ত ষ হয় না। যথা 
ভূমিসাৎ, ধূলিসা", আত্মসাৎ । 

৩। ক, খ, প, ফ পরে থাকিলে নি, আবিঃ, বহিঃ, ছু, 

প্রস্তি শব্দের বিসর্গ স্থানে ঘ হয়। যথ1__নিম্ষল, আবিষ্কৃত, 
তুদ্ধৃতি ইত্যাদি । 

৪। কম্ ধাতু নিম্পন্ন শব্দ এবং কর যুক্ত শব্দে 'স' হইবে ॥ 

যেমন-_-মনস্কামনা, শ্রেয়ক্কর ইত্যাদি । 

৫। নমঃ, পুর, তিরঃ শব্দের পর কু ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ 
থাকিলে সেই সকল শবের “স” “ঝঃ হইবে না। যেমন__ 

নমস্কার, পুরস্কার, তিরস্কার ইত্যাদি । 

৬। সমাস হইলে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পরস্থিত স্বস্ 

শব্দের প্রথম দন্ত্য স মূর্দন্ত ষ হয়। যেমন-_পিতৃঘসা, মাতৃঘসা। 
ইত্যাদি । 

৭। কতগুলি শবে স্বভাবতঃ ষ ব্যবহার করিতে হয় ॥ 

যেমন, বর্ষ, রোষ, বর্ষণ, ঘর্ষণ, ধর্ষণ, ঈর্ষা, ঁষধ, বিষ, মৃিক, 

পৌষ, ভাষা, মেষ, পুরুষ, মহিষ, ভূষণ, ঈষৎ, পোষণ, ঘোষণা, 
বিষয়, দোষ প্রভৃতি 11 
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জন্মুম্পীভ্লন্নী 

১। কোন্ কোন্ স্থলে ন মৃদ্ধন্য হয়? 

২। কখন হবনা? 

৩। বৃন্দ, গ্রন্থ ইত্যাদি স্থলে ৭ হয় না কেন? 

৪। কারণ প্রদর্শন পূর্বক নিম্মলিখিত শবগুলির বর্ণাশুদ্ধি কর £__ 
কাল্কুণ, গগণ, ফেণ, বিপয়, হরিণাম, দুর্ণাম, জান্মীণি । 
৫ | কোন্ কোন্স্থলে সমূদ্ধন্ত হয়না? 

৬। স্বভাবতঃই ৭ ও ষ হয় এইরূপ কতকগুলি শব্দের নাম কর। 

৭। মত্ব সন্বন্ধীয্ন অশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর :__- 
পৌঁস, পরিস্ক(র আবিস্কৃত, ভক্মঃ দ্দিগীসা', চতুম্পার্খ, তুরস্কঃ বিদ্ময় । 
৮ অর্থগভ পার্থক্য বল :-.- 

আপন, আপণ ; মন, মণ ; গুন, গুণ ? মাস, মাঁষ 7) আষাঢ়, অসাড়; 

বিষ, বিশ 7 পুরুষ, পুরী । 

৯। অন্তান্ত অশুদ্ধি :-__অশুদ্ধি সংশোধন কর-__ 

অত্যাধিক, শুন্ধচারিণী, উচ্চভিলাষ, উপরোক্ত, জগবন্দু, পশ্বধম- 

সম্মিলন, মনহর, মনোকষ্ট, ভূম্য।ধিকারী, পৃথকান্। 

১০। নিয্লিখিত সমাঁস ঘটিত তনশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর £__- 

আক পর্যন্ত, জামাতাগণ, দিবারাত্রি, নিরাশা, প্রিয়সখা, ভ্রাতাগণ, 

মহিমা বর, মহাঁআআাগণ, মাতাহীন, শশীভূষণঃ মহছুপকার । 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

শব গঠন বিথি 
শ্শদ্ক স্পল্লিতল 

বিশেষ্য পদকে বিশেষণ পদে পরিবর্তিত করিতে হইলে 

বিশেষ্তের উত্তর যথাসম্ভব ঝর, ফেয়, ফিক, ইন্, ময়ট্, মতুপ্, 

বতুপ্ ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। ইহ ভিন্ন 

আকুল, আম্বত, পরায়ণ, উচিত ইত্যাদি শব্দ যোগ করিয়াও 

বিশেষ্যকে বিশেষণে নেওয়া হইয়। থাকে । 

ন্হিস্পেয্য হইতে ভ্িিস্শেঅপ 

(48009065৮08 007৮6010017) 1 0019) 

€৯) বিশেষ্য প্রত্যয় বিশেষণ 

শিব ফু শৈব 

বিধি ষেয় বিধেয় 

ম্যায় ফিক নৈয়ায়িক 

গুণ ইন্ গুণী 

জল ময়ট্ জলময় 
বিশেষ্য প্রত্যয় বিশেষণ | বিশেষ্য গুত্যয় বিশেষণ 

শ্রী মতুপ. শ্রীমান | জ্ঞান ₹তুপ্ জ্ঞানবান্ 

বুদ্ধি মতুপ, বুদ্ধিমান [ভাগ্য বতুপ ভাগ্যবান্ 
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রস বই 

€২১ বিশেষ্য প্রত্যয় বিশেষণ | বিশেষ্য প্রত্যয় বিশেষণ 

শোক অন্বিত শোকান্বিত জল শুন্য 
£খ আকুল ছঃখাকুল সময় উচিত সময়োচিত 

বিপদ আপন্ন বিপদাপন্ন কর্তব্য পরায়ণ কর্তব্যপরায়ণ 

€৩১ কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষ্য পদকে বিশেষণে নিতে 

হইলে উহা যে ধাতু হইতে উৎপন্ন সেই ধাতুর উত্তর ক্ত, ক্তবতু, 
ণিন্, ঘ্যণ, ণক, শান, অনীয় প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। 

বিশেষ্য প্রত্যয় বিশেষণ | বিশেষ্য প্রত্যয় বিশেষণ 

ভ্রমণ ক্ত ্রাস্ত গমন পিন গামী 

গমন ক্ত গত মান ঘ্যণ. মান্য 

গমন ক্বতু গতবান |] করণ ণক্ৃ কারক 

€৪) কতকগুলি বাংল শব্দের উত্তর এ, ও, ঈ, আ! 

প্রভৃতি বাংল। তদ্ধিত প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য হইতে বিশেষণ 

পদ গঠন করা যায়। যেমন, 

বিশেষত প্রত্যয় বিশেষণ | বিশেষ্ত প্রত্যয় বিশেষণ 

পাহাড় এ পাহাড়ে |দ্রকার ঈ দরকারী 
ও বুনো ূ বেদরকার ঈ বেদরকারী 
ও মেঠো ঢাকা ই ঢাকাই 

অ] জল খাগড়। ই খাগডাই 

তদ্ধপ,__পাটনাই, বাদশাই, জমকাল, ধারাল, ভেজাল, 

ষেয়েলি; চালাকি ইত্যাদি । 

শর এ 
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ন্রিস্পেঅঞ হইতে ন্বিশ্পেম্যয সাদ 

(0179 09189077010) 48016901398) 

৫৯) বিশেষণকে বিশেষে নিতে হইলে বিশেষণ পদের 
উত্তর যথাসম্ভব ত্ব, তা, ইমন, ফ, ফ্েয়ে প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ 

করিতে হয়। যেমন, 

বিশেষণ প্রত্যয় বিশেষ্য | বিশেষণ প্রত্যয় বিশেষ্য 

লঘু তব লঘৃত্ব লঘু ফু লাঘব 

গুরু তব গুরুত্ব মহৎ ফ্য. মাহাত্য 

পটু তা পটুতা | মহৎ ইমন মহিম। 
সহিষ্ু।ু তা সহিষুতা | ধীর ফ্য  ধের্ধ্য 

ইমন লঘিমা সুজন ধ্'্য সৌজন্) 

গুরু ইমন গরিমা মধুর ষ্য  মাধুষ্য 

গুরু ষ গৌরব | মহাত্মন্ ফ্য মাহাত্ম্য 

গঙ্ষ। ফেয়ে গাঙ্গের় | অতিথি ফেয় আতিথেয় 

নর ফ্কায়ন নারায়ণ ; অজ্ঞজন ষ্িি আজ্জুনি 

৫১ কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদকে বিশেষ্য পদে পরিণত 

করিতে হইলে এ বিশেষণ পদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন তাহার 

উত্তর নতি, অনট্, অল্, ঘ.এ. প্রভৃতি ভাববাচ্যের প্রত্যয় যুক্ত 

হয়। যেমন-_কৃ+ক্তি, কৃতি; কৃ+অনট্, করণ; ভী-+ক্তি, 
ভীতি ; ভী+4অল্, ভয়। 

€৩) কতকগুলি বাংলা বিশেষণ পদের উত্তর "ই, মি, 
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আমি, গিরি, আনা, পল প্রভৃতি বাংল। তদ্ধিত প্রত্যয় যোগেও, 

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য পদ গঠন করা যায়, যথা_ 

বিশেষণ প্রত্যয় বিশেষ্য | বিশেষণ প্রত্যয় বিশেষ্য 

খাড়া ই খাড়াই | ছুষ্ট আমি ছুষ্টামি 
লম্ব। ই লম্বাই বোকা আমি বোকামি 

কুড়ে মি কুড়েমি | বাবু গিরি বাবুগিরি 
নেকা মি নেকামি বাবু আনা বাবুআনা। 

মূর্খ. আমিমূর্খাসি গু গিরি গুরুগিরি 
জন্মশীললন্নী 

১। বিশেষ্তকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষে পরিবর্তন করিবার 

নিয়ম কি? 

২। বিশেষণকে বিশেষ্বে নিতে হইলে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ প্রত্যয় 
ব্যবহার হয়? 

৩। পদ পরিবর্তন কর :-__ ধন, বিধি, বিষু$, দীর্ঘ, বৃদ্ধ হর্ষ; বিষণ্ন, 
মহত, শ্রেষ্ঠ । 

৪। নিম্নলিখিত যুগ্ম শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য প্রদর্শন কর £-- 
ভোজ্য, ভোগ্য, দত্ত, দাতব্য, দর্শনীয়, দ্রষ্টব্য, পরিশ্রমী, পরিশ্রাস্তঃ শয়ান, 
শয়িত, তোলা জল, জল তোলা, কৃত কর্ম, করণীয় কর্ম ঝ৷ কাজ। পানীয়- 
হুপ্ধঃ পেয় দুগ্ধ । 

৫ | বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং বিশেষণ হইতে বিশেষে পরিবর্তন, 
করিয়! বাক্য রচনা কর £-_ 
ঢাকা, মাঠ, প্রজা, গুরু, লঘু; শুন্দর, বোকা ও পাগল । 

৬। কারণ প্রদর্শন পূর্বক অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ-- 
আগত কল্য, অশ্রজল, যথেষ্ট ক্ষতি, প্রবীণ বৃক্ষ, সমতুল্য, উচ্ছন্র, 

অনুবার্দিত -__-_- 



তৃতীয় অধ্যায় 

কারক একর 
কো্রক্াছিল্ হ্িশ্ণেষ্ আত্লোচন্মা ) 

কাল্রকাছিল্র সাম্বান্সশ নিস্সম- পূর্ববে তোমরা পড়িয়াছ 

যে কর্তায় সাধারণতঃ প্রথমা, কন্মে দ্বিতীয়া, করণে 

তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী এবং অধিকরণে 

সপ্তমী বিভক্তি হয়। 
ন্নিআলেল্ল ব্যভি স্রুম্-_কিস্ত অনেক স্থলে একই কারকে 

বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। বাচ্যভেদেও বিভক্তি 
প্রয়োগের পার্থক্য হয় । 

ক্তকাবক্কে 

প্রঞ্থসা- শ্রী জলে সাতার কাটে । 

ভিভীত্র+-( কম্ম ও ভাববাচ্যে) আআআহাান্কে একাজ 

করিতে হইবে । ০ভ্ডানমান্ষে আসিতে হইবে । 

ভুভীম্স।-_( কর্মবাচ্যে ). ভ্ঞাক্ষোডিগ্ানা কতক 

আমেরিক। আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 

( প্রাণি*কর্তায় “কর্তৃক' এবং প্রাণী ও অশ্প্রাণী কর্ত। স্থানে 

দ্বারা, দিয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয় ) 
ম্ব্টী__(কণ্ম ও ভাববাচ্যে) আমাল্প আজ ইতিহাস পড়। 

হইবে না; ভ্ডান্থান্্ আসিতে হইবে। র্ 
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দিস সস ৬ এসসি ৬০-0৯এ সসসসসশপটি  ত লোি পাস ডিসি সরি রান শা উপ ইসি পাতি পানসিতা সিসির পতি তি ডি ভিসি গা শা ক টাসসি ি উল সস 

সগওমী-_( কর্তৃবাচ্যে ) ০লোক্ে বলে, হানে লইয়৷ 
গেল। 

হুম ক্াল্রন্কে £- 

রখ ( কন্মবাচ্যে ও কম্মকারকে ) শিক্ষক কর্তৃক 

চান্র উপদিষ্ট হইতেছে । 
ভ্িভীল্মা__( কর্তবাচ্যে কর্মে) ভ্রিপ্রুন্ষে জিজ্ঞাসা কর। 

কখন কখন বিভক্তির লোপও হয় । যেমন, লাল 

ডাকিয়া ইহা করাও, গর ব্রহখ্ওভিল খেদাও। 

ম্টী-__স্পিভান্ান্ডাল্র দ্শনলাভ আমার ভাগ্যে নাই । 

সলগুমী-_্কী্মজত্দে কপ। কর। 

কব্লপককাক্ব্ে 2 

শ্রশ্মা-সামা খেলি রাজা হরে। তাহারা গতকল্য 

ভ্ঞাস খেলিয়াছিল। 

স্2২৪স্মী_মুর্থ পু হইতে স্বখলাভ অসম্ভব । 

শুমী--ভূত্যটি ক্ষান্মে কম শুনিত। বাছুড় দিনের 

বেলায় চক্ষে দেখে না। ভাঙ্গা কা তাহার হাত 

কাটিল। 

সম্প্রন্কান্পনকাল্লন্কে 2 

লভ্ডর্হী-_আন্সহীন্নক্ষে অন্ন দান কর। ক্ক্ুপ্রাগুক্কে 

আহারীয় দেও। যেখানে দান কাধ্য বাধ্যতামূলক 

সেখানে সম্প্রদান কারক হইবে না__গুল্রহিভন্কে 
সপ দক্ষিণ দাও। চ্াকন্লক্কে মাহিয়ানা দাও । স্বস্থ 



১২৬ সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
চি ০ হলি তা করি হি লতি দল তিল তত সসিরীছিরীিিসপরি লী জি সি 

ত্যাগ পূর্বক না দিলেও সম্প্রদান কারক' হয় না। 

যেমন-__৫বলীক্কে জামা দাও; ০ব্রাসাক্কে কাপড় 

দাও ইত্যাদি । 

সগুমী-_ক্তগ্ল্বান্নে আত্মসমর্পণ কর। 
ভঙগ্াদ্গাত্্মে 

ভভ্ভীক্।__ঙ্গাক ছ্ক্স! আলো বাহির হইল । স্নান 

ক্িম্মা যেন আগুন ছুটিল। মুখ লিল্সা রক্ত 

পড়িতেছে। গা! দ্ক্সা ঘাম বাহির হইল । 

সএ্গুসী_নবীক্ত হই গাছ হয়। 

অষ্টা- এখানে সস্পান্্ ভঞ্পজন্ব বড বেশী । 

সগুমী-__জন্ুপ্রহে বঞ্চিত আছি। 

অপ্রিকল্রতেপে 2 
শ্রর্থহমা।- শীঘ্রই তিনি ব্বিজ্লাভ যাত্রা করিবেন। কালিদাস 

কিন্ত কাজ করে। 

স্পঞ্গুসী-__চল মাতে (মাঠ হইতে, এই অর্থ) বেড়াইয়! 
আসি। তাহার! হাদ্ক হইত্ভ (ছাদে দীড়াইয়া 

ইত্যর্থ) তামাসা দেখিতেছে। অধিকরণ কারক ছুই 
প্রকার । কালাধিকরণ ও বিষয়াধিকরণ । 

কালা ন্বিক্ল্রণ- শ্রভ্ভাতে শয্যা হইতে উঠিবে। 

ন্বিম্মস্সাশ্রিকল্ল্রপ--মাবার চারি প্রকার। (ক) একদেশ 

(খ) বিষয় (গ) ব্যাপ্তি (ঘ) সামীপ্য । 

একদেশ-_ আমি ক্ষাম্পীক্ডে থাকি। 
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পাস িরিসি পি িলা উতলা ছি ভাসমান তাসসপিলিসছি এ সিপিএল পসরা 

বিষয়__কেশব সজ্ষীত্ডে ব্যুৎপন্ন । অন্কে বিশারদ । 

ব্যাপ্তি-_ভিব্লে তৈল আছে। 

সামীপ্য-__গঙ্ষান্স বাস করিলে সহত্র তীর্থ পর্যটনের ফল 
'লাভ হয় (গঙ্গার সমীপে এই অর্থে )। 

ব্রিভভ্তিক্র হিশ্পেম ব্যলহ্ান্লর-কারক ব্যতীতও শবের 
শেষে বিভক্তি আসিতে পারে । যেমন-_ 

শ্রম ভ্িভভক্তি-_- 

১। লিঙ্গার্থে_অর্ধাৎ যে স্থলে ক্রিয়াপদ নাই, কেবল 

বস্ত নিদ্দেশে করিবার জন্য শব্দ প্রয়োগ আবশ্যক মেই 

স্থলে, যেমন, _ বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র এখানে সবই 
স্মান। 

২। অব্যয় যোগে-_ বিচ)! বিন! জীবন বৃথা । 

৩। সম্বোধনে-_ মাধব, বসিয়া আছ কেন ? 

প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন । 

বিধু, এখানে এস। 

সম্বোধনে পুরুষ বাচক শবেনু ই স্থানে এ এবং উ স্থানে 
ও কার'হয়। যথা__নভ্ডি-মতে 5 নর জিত্ো। 

স্রীবাচক শব্দের আকারাস্ত পদে আকার স্থানে একার 

হয়। যথা ব্রিক হিলে। 

নত্রীবাচক শব্দের অন্তে ই ও উ থাকিলে সম্বোধন স্থলে তাহা 
হুন্ব হয়। যথা _দেকুী__ দক ন্ু- নব 

স্মাতা, পিতা প্রভৃতি সম্বোধনে-__মাতঃ, পিতঃ, হয়। 

শ্ররাতোনছি চাস রেস "৯ চনত এসসি 
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শি ও লা সা এ লিপির উপাশিনর আসিনি সা পি শিআছ আস সিএ 

শি এল পলি উপল লী রি ইজ ছিল সি উজির পিপি 

ভিভীক্মা ন্রিজ্ক্তি- ব্যাপ্তি অর্থে জক্স সাইন ব্যাপিয়া 

দীর্ঘ .এই পর্বত | স্নাভ্ড ছিন্ন জ্বর স্থায়ী হইবে । 

ধিক্, বিনা প্রভৃতি শব যোগে__স্সাসীত্কে ধিক্। সুশ্র্য 
বিন পৃথিবী অন্ধকার । ৃ 

স্পঞ্রগুলী ব্বরিভ্ক্তি__অপেক্ষার্থে_ দ্র হইত্ভে মান বড়। 
জুন হুইইত্ে বায়ু বেশী প্রয়োজনীয় । 

পৃথক, ভিন্ন প্রভৃতি শব্দ যোগে_-হক্লি হুইত্ডে হর ভিন্ন 
নয়। ন্বক্কুল্ান্বত্ হইত্ডে ভিন্ন। ব্বক্ছুগগণ হইই্ডে 
পৃথক। 

সম্বন্ধ পদ কারকের অন্তর্গত নহে। যেহেতু ক্রিয়ার 
সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। একথা পূর্বব শ্রেণীতেও 
তোমার্দিগকে একবার বল! হইয়াছে । 

ম্রটটী ব্রিক্ভন্তি_ সম্বন্ধে_-সতীশের কাকা; রাজার ধন. 

হরিণের শিং ; সিংহের গর্জন ; ব্যাস্রের চন্ম । 

সম্বন্ধ বহু প্রকার। যথা--' 

১। জঅঙ্গাঙ্গীভাব সম্বন্ধ-_-জাহাজের মাম্ভল। 
২। জন্য-জনক ১», মধুর বাবুর কন্যা। 

৩। কাধ্যকারণ ৯» বূপার থালা 

৪। নিমিত্ত » গ্রীষ্ষের (নিমিত্ত অবকাশ 
৫। অভেদ », বিদ্যার সাগর 

৬। সাধারণ ৯ জজের খানসাম। 

৭! আধারাধেয়» শিশির উষধ, গামলার জল |. 
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সহ, সহিত, অপেক্ষা, সমানার্থ শব্দ যোগে_( ষষ্ঠী) 
কগহাল্লও সহিত কলহ করিও না। ল্িচ্ঞাল্স সমান ধন নাই । 

তভ্ডাম্মাল্ল অপেক্ষা ভাল। 

হেতু ও নিমিত্ত প্রভৃতি অর্থে অন্ষে্প জন্য বুকে নষ্ট 
করা উচিত নয়। 

নিদ্ধারণে-_ন্নল্লেক্স অধম ; এ্রন্নীল্র শ্রেষ্ঠ; ল্লাক্কাল্ 

প্রধান। 

সগুসী ব্বিড্ভভ্তিত_ 

১। হেতু অর্থে__কি €ান্ছে (হেতু) সীতাকে পরিত্যাগ 

কর! হইয়াছিল বল £ 

২। ক্রিয়াবিশেষণ যোগে__শ্রীল্লে পড়, স্সত্খে থাক । 

৩। নিদ্ধারণে-__০ক্শ্শে ধরিয়া টানিও না। শুধু 
€সভ্ভান্েহ ব্রাহ্মণ হয় না। 

ভন্পুম্নীজ্লন্নী 

১। সাধারণতঃ কোন্ কারকে ক্লোন্ বিভক্তি হয় ” 

২। কোথায় কোথা উহাদের ব্যতিক্রম হয় তাহার দৃষ্টীস্ত বল।' 

৩। এমন একটি বিভক্তির নাম কর যাহা সকল কারকেই ব্যবহৃত 

হয়? 

৪। কর্তৃকারকে ২য়া, ভষ্ী এবং ৭মী বিভক্তি, কর্মে ১মা.ও পমী” 
করণে ১মা ও «মী, সম্প্রদানে "মী এবং অপাদানে ৩য় ও "মী. বিভক্তি 

ব্যবন্বশকরিয়া এক একটা বাক্য রন! কর। 
৪ 
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৫ | বড় হরপের পদ সমূদ্থের কারক নির্দেশ কর :- * 
(ক) হ্ঞ্ মন্থন করিলে মাথন উৎপন্ন হয় । 

(খ) ন্হিস্তলি অধীর হওর়। ক্াপ্পুক্ু জেল লক্ষণ । 

(গ) শ্রীকৃষ্ণ াল্লক্ষান্র ব্রাভ্কা ছিলেন। 

(ঘ) আট শত্পে আনিয়াছি আধ সের ভি্ন্নি। 

(ড) দক্ুক্ক-খাক্স পঞ্চমুখ কণ্ঠভর! বিষ কেবল আমার সঙ্গে 
দ্বন্দ 'শহনিশ ।, 

(চ) “মনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির | 

আলন্মাহহতুভ্ড একার্য না হবে সাধন ।, 

চতুর্থ অধ্যায় 

বাক্য গ্রকরগ (২) 

ন্বান্্য-_তোমরা প্রথমেই পড়িয়াছ যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় 
অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়াষুক্ত পূর্ণভাবপ্রকাশক পদ 
সমৃহকেই ল্বান্ষ্য বলে। শুধু উদ্েম্ট্য বা শুধু ন্বিশ্েল 

দ্বারা মনের একটি পুর্ণ ভাব প্রকাশ হয় না বলিয়৷ উহার! বাক্য 
নহে। উহারা কর্তা ও ক্রিয়ারূপে সম্পর্কান্বিত হইয়া কোন 
বাক্য মধ্যে বসিলেই বাক্যে পরিণত হয়। 

ন্বাক্ষ্যাৎ্প_ উদ্দেশ্য ও বিধেয়বিহীন অর্থাৎ 'কও1 ও 
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জলা এ আদ তা টি 

ক্রিয়াহীন পদ সমষ্টিকে ন্বাক্ক্যাহস্ণ ৰা 1,059 ব বলে। ॥ উহার 

একাধিক পদ সহযোগে গঠিত হয় বলিয়া শুধু শব্দ বা পদ 
হইতে অধিক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । 

কআাক্ষ্যাক্্নল্ল এ ক্কাল্ত্ড্ ্ত-_ পদ সমষ্টি বা 121)7'9,86 

গুলি সাধারণতঃ তিন প্রকারের । যথা, ভ্রিস্পেচ্চ হ্াম্বীজ্ 

সীদসামভি, ন্িিস্ণেলীঘ শদ্ুনমভি ও ক্রিস 
ন্িস্পেকলী্ সদ্তনমক্তি । ইংরেজীতে উহাদ্দিগকে যথাক্রমে 

001) 121019/3০, 48019018,] 1১1772/88 ও 480 617088,] 

8১1)7099 বলে। 

ন্িম্পেহত স্বান্ীজ দমডি--একাধিক বিশেষ্য বা 

বিশেষ্য-বিবর্ধক শব্দ সহযোগে যে পদসমষ্টি গঠিত হয় তাহাকে 

বিশেস্ত স্থানীয় পদসমষ্টি বলে। যেমন-__এক পেয়ালা ছৃধ, 
ছুই সপ্তাহের অবকাশ, পাচ মণ চাউল। 

স্ান-ন্িস্ণেলীম্স শাদুসলমি--একাধিক বিশেষণ 

বাচক পদ সহযোগে যে পদসমষ্টি গঠিত হয় তাহাকে বিশেষণীয় 

পদ সমষ্টি বলে। যেমন পাঁচ ফুটঃউচ্চ ( প্রাচীর ), নবম বৎসর 
বয়স্ক (বালক ), তিন হাত গভীর (জল) ইত্যাদি । 

ক্রিনলান্রিশ্পেলীজ সদ্ক সমভি- একাধিক ক্রিয়া বা 

বিধেয় বিশেষণ বাচক পদ সহযোগে ঘে পদ সমষ্টি গঠিত হয় 
তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ সমষ্টি বলে । যেমন-_-কোন এক 

সময়ে, প্রতি ছুই দিন অন্তর, অল্প অল্প করিয়া, উচ্চৈঃম্বরে, 
চিরদি্ণির জন্য ইত্যাদি । 

চা এ ৯ সি শাসিত পা অপশিটি সি স্লী রত ল 



১৩২ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
শটে আতর ছিলি িতর্ষিিস্পিল্ি-র এত এ লি পি লী পচ সস পরি এ টা এিকছি তত ৯তি সর জর ৯৩ এ ৯ এটি বর জী তর তি জী তিনি এনা সরল সত পলো দর সপ শসা অপি * অর্পা রি শপ সি লজ গা সর সএস্মিিপ্িওটি জটিল 

এতন্িক্ন ক্রিয়া বা বিধেয় পদ দ্বারাও পদ উমষ্টি হইতে 
পারে। যেমন, সঞ্চয় করা, প্রকাশ পাওয়া, স্তম্ভিত হওয়া» 

লক্ষ দেওয়া, খুলিয়৷ ফেল! ইত্যাদি । 

রাত হ্বিন্ম 

(13609058017 01 1১760809,6০) 

নাব্য শ্বিন্বজন্ন-_বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশকে নানা 

ভাবে বিবদ্ধিত অর্থাৎ সম্প্রসারিত করার নাম আাক্ষ্য ব্রিদন্য । 
 উদ্দেশ্ঠাথশ্পেল্স ন্বি্্দন্ন__ বিশেষণ, বিশেষণীয় পদ বা। 

পদ সমষ্টি, সম্বন্ধ পদ বা সমকারক পদ দ্বার কিরূপে সরল 

উদ্দেশ্টকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্টে পরিবর্তিত করিতে হয় তাহা 
সমস্তই তোমরা পুর্বব শ্রেণীতে পড়িয়াছ। এখন বিধেয়াংশের 
প্রসারণাদি লক্ষ্য কর। 

ন্িিন্বরেলাস্প_ উদ্দেশ্যের হ্যায় বিধেয়গুলিও ছুই প্রধান 

ভাগে বিভক্ত । যথা __সরল. বিধেয় ও সম্প্রসারিত বিধেয়। 
যে বাক্যে একটি মাত্র বিধেয় পদ থাকে তাহাকে সাধারণতঃ 

সরল বিধেয় বাচক বাক্য 'বলে। যেমন-_দাড়াও, যাও, বস । 

নিয্লিখিত রূপে সরল বিধেয়কে সম্প্রসারিত বিধেয় পদে 

প্রসারিত করা যাইতে পারে। 

ন্রিশ্েষ্জে সম্তপ্রসান্ত্রণ 

উদ্দাহরণ (139.010198) +--- 

উড়ে। জাহাজ আসিতেছে । ( সরল বিধেয়যুক্ত বাঁক্য ) 
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সিল এ সমিতি তা টিসি তা সারা ডিস ডাসা ৩ সিসি ৬ লা পাস রো নস্৯িি 

(ক)' ক্রিয়াবিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ [দ সমষ্টি 

যোগে 

উড়ে। জাহাজ অতি দ্রতবেগে আসিতেছে । 

(খ) অসমাপিকা' ক্রিয়া যোগে__ 

উড়ো জাহাজ শো৷ শো! শব্দ করিয়া ( বা করিতে করিতে ) 

অতি দ্রতবেগে আসিতেছে । 

(গ) কন্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি কারক যোগে 

উড়ো জাহাজ শো শো! শব করিয়। অতি দ্রতবেগে যাত্রী 

সহ ঢাক অভিমুখে আসিতেছে। 

স্পুর্ণ সস্প্রসান্লিত অন্বন্থা--অতি প্রকাণ্ড একট] উড়ো 

জাহাজ কলিকাতা হইতে যাত্রী লইয়া বিহ্যুতের ন্যায় অতি 

দ্রতবেগে ও সশবে ঢাকা অভিমুখে আসিতেছে । 

অশ্পন্র্ ভুষ্টাস্ড 

১। লোক ছুটিল। 

শহরের শত শত পুরুষ ও মেয়ে লোক ছুটিল। 
শহরের শত শত লোক আপন আপন কাজকম্ম ফেলিয়! 

উহা৷ দেখিবার জন্ত রমণার দিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল। 

উড়ো৷ জাহাজটি ঢাকায় পহু'ছিলে শহরের শত শত পুরুষ 
ও মেয়ে লোক উহ1 দেখিবার জন্য রমণার প্রকাণ্ড ময়দানের 

দিকে ছুটিল, যেখানে শীঘ্রই লোকের ভীড় এত বাড়িয়া গেল 

যে্ন্তাকের দাঁড়াইয়া থাকাও কষ্টকর হইল। 



১৩৪ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা রর 
শট শা ০ টা ৩১08 নস পি রর ই সিপপিসিলী ৬ র৬ 5. পিতা ও লো এ লোপা পেস প, লা তা হী ৬ তোলে এলাহি এ লাস লি প হাতি লি তে সি লি রজত, শী সি ৯ লামিন কস 

২। গোল টেবিল বসিয়াছিল | 

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ইংলগ্ডে গোল টেবিল বৈঠক 

বসিয়াছিল। 

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ইংলপ্ডের রাজধানী লগ্ন সহরে ফে 

গোল টেবিল বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে সম্ত্রাটের পক্ষ হইতে 

ভারতবাসিগণকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ভার প্রদান কর 

হইয়াছিল। 

ল্রাক্কেযল্র অ্রক্কান্রত্ভিদু_ বাক্য প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত । যথা, _স্ব্রত” সিশ্রা শু ০আীগিক্ক। 

€১৯) সল্পর্দ শ্বান্ষয_যে সকল বাক্য একটিমাত্র কর্তপদ এবং 

একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে গঠিত হয় তাহাদিগকে 

সরল বাক্য বলে। যথা-__-ভোর হইয়াছে, কোকিল 

ডাকিতেছে। বিনোদ পড়িতেছে। 

€২) মিশ্র ল্বান্ক্য-_ছুই বা ততোধিক বাক্য অব্যয়াদি দ্বারা 

যুক্ত হইয়! যে পূর্ণার্থ বোধক বাক্য গঠিত হয় তাহাকে মিশ্র 
বাক্য বলে। যথা-- আপনি যদি এরূপ কথা বলেন তবে 

আর উপায় দেখি না। সুধীর বলিল যে সরমা ইহ) 

করিয়াছে । 

অপর উদাহরণ £__ 
বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাণ্ডার, 

হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার ০ 



সহজ শিক্ষা বাজান ব্যাকরণ ১৩৫ 
রে এসসি পা রিও লিপির ০৯ তি লি পাস রি পা জা ৯ প্র সচিন জম সস একা এপ পি পিছ ৯ তি গেছ পিসি 

৫৩১ হশীশ্সিক্ সবাক; পরস্পর সম্পর্কবিহীন ছুই বা 

ততোধিক বাঁক্য এবং, ও, আর, কিন্তু, ন্চিংবা, যেমন, 

তথাপি, তবু প্রভৃতি অব্যয় শব্দ দ্বারা গঠিত হইলে 
তাহাদিগকে যৌগিক বাক্য বলে। যা _কবিশ্রেষ্ঠ 

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে নোভেল প্রাইজ লাভপুর্্বক এত 
প্রশংসিত হইয়াছেন ও হইতেছেন দেখিয়া! তাহার আত্মীয় 

স্বজন যেমন মুখ ও গর্ব অন্নুভব করিতেছেন তাহার দেশ- 

বাসীও তদপেক্ষ। কম সুখ ও গর্ব বোধ করিতেছেন ন|। 
অপর উদাহরণ £ 

“ফুটিল মালতী ফুল 
সৌরভ ছুটিল 
পরিমল লোভে অলি আসিয়। জুটিল।" 

জন্প্ম্পীকুন্নী 
১। বাক্যাংশ কাহাকে বলে? উহ! কত প্রকার ও কিকি? 
২। বিশেষ্য ও বিখেষণীয় পদ সমষ্টির এক একটি উদাহরণ দাও । 
৩। নিয়লিখিত বাক্যাংশগুলির মধ্যে কোন্টি কি প্রকার বাক্যাংশ 

তাহা নির্দেশ কর ও তন্দারা এক একটি বাক্য রচন1] কর -_ 
এক ঝুড়ি আনারস। তিন মাসের ছুটি। পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় 

বালক । পাঁচ ফুট উচ্চ প্রাচীর । এক হাটু গভীর জল। সঙ্গীতে 
পারদর্শী । কর্তৃব্যকর্্ম সম্পাদনে দৃঢ়চিন্ত। চির দিনের জন্য । অতিশয় 
কৃতিত্বের সহিত । কোন এক সময়ে । বৎসর বৎসর। 

৪ | নিম্নলিখিত বাকাগুপ্লির বিধেয়াংশ যত প্রকারে দীর্থ করিতে 
পার কর ১ 

(ক) বালকগণ বলির উঠিল । 
(ধ) কর্্প্র।ধিগণের বেতন নির্দিষ্ট হইবে । 

৫ পাটকল পি তাসিসত সত সপ সিপিএ এ তি সি এস লো রাস তান রস ক এ সি 



১৩৬ সহজ শিক্ষা ঝাজাল। ব্যাকরণ 

(গ) মহসীন দান করিতেন। 
(ঘ) পিতা পুত্রের মঙ্গল কামন। করিতে লাগিলেন । 
(উ) কখনও অধীর হুইও ন1। 
€চ) কার্যকাঁলে কোন উপকারে আসে না। 

(ছ) বালকটি বুযুৎপন্ন । 
(জ) বিহ্ৃফল স্ম্বাদ। 

(ঝ) গাড়ী বেগে আমিতেছে। 

৫ | নিক্মলিখিত বাক্যাংশগুলি বিধেয় ভাগে প্রয়োগ করিয়। বাক্য 
ক্রচনা কর ১ 

_ সাহুনয়ে, কাতরকণ্ঠে, অবিলম্বে, এখনই, চিরদিন, আস্তে আস্তে, 
ভচ্চৈঃন্বরে। 

৬। নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র ধাক্যগুলি যত প্রকারে পার সম্প্রসারিত 
কর :__ 

(ক) রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। 
(খ) রাম দশরথের পুজ্র এবং রাবণ লঙ্কার রাজা! ছিলেন। 
(গ) লোকটি মন্ধ ছিল। এ জগতে তাহার কেহই ছিলনা । সে 

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ। করিয়া! খাইত। 
(ঘ) রাত্রি প্রভাত হইল । পাখিগণ রব জুড়িল। বাগানে নানা 

প্রকার ফুল ফুটিল। , 

ভুট্টিত ও ০মবীগিক্ আাক্য্য 
( বিস্তারিত আলোচন! ) 

(90101)192: 910 007091১0070 3910192.069) 

সরল বাক্যে মাত্র একটি উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া 
থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর বাক্যাদি বুঝিতে কোনই 

অন্ুবিধা নাই। উহাদের ভাব ও ভাষা উভয়ই খুব সরল ও 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৩৭ 
তম পলএসমি সিপিএ সরস সতী সি সপ স্লিম» লী স্থপতি সপ ৯ পা সি সস ৬৫ উপ সস বিলি ৯ রস লিসা সিএ কি ও টি উদ 

প্রাঞ্জল? সরল ভাষায় মনের ভাব লিখা বা প্রকাশ করাও 

অতি সহজ । ইহাতে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কাও কম থাকে । 

বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন “সরলতা ভাষার 

সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ।, 

পৃর্রবেই বলা হইয়াছে যে একটি প্রধান বাক্য ও একাধিক 
অপ্রধান বাক্যের সহযোগে যে বাক্যাদি গঠিত হয় তাহাকে 

মিশ্র বাক্য বলে। এই শ্রেণীর বাক্যগুলি সাধারণতঃই 

জটিল হয়। ইহার নাম যেমন 'জটিল' ইনার অর্থ বুঝাও 
তেমন একটু শক্ত এবং এই ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করাও 

( লিখা বা বলাও ) একটু কষ্টকর। মিশ্র বাক্যে একটিমাত্র 
প্রধান বাক্য থাকে কিন্তু ০মীগিক ্বাক্ষ্যে একাধিক প্রধান 

বাক্য থাকে । স্থুতরাং ইহা মিশ্র বাক্য হইতেও দীর্ঘতর হয়। 

মিশ্র বা যৌগিক বাক্যগুলিতে যে যেবাক্য অপ্রধান ভাবে 

ব্যবহৃত হয় উহাদিগকে ভস্পাচ্তান্দ ল্বান্ক্য ব। 90190198776 

€5101789 বলে। 

সভ্ুষ্শাচ্কাম্ন বাক্ষ্যেল্র আক্কণন্লস ও প্রন্কাল্ল দত 

(১) আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে ছুধ অপেক্ষা দধি 
ও ঘোল বেশী পুষ্টিকর । 

(২) যে মিথ্যা কথা বলে তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না। 

উপরের উদাহরণে “আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন? ও 
“তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না" প্রভৃতি প্রধান বাক্য এবং 

পর্ধাদধি ও ঘোল বেশী পুষ্টিকর এবং “যে সর্বদা মিথ্যা 



১৩৮ সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
মস এ সিল ৯ ই 

কথ বলে' প্রভৃতি বাক্যগুলি অপ্রধান বাক্য । অগ্প্রধান 

বাক্যগুলি সাধারণতঃ তিন জাতীয় । (১) ন্বিশ্পেস্য সান্ীজ্ 

(২) হ্বিশ্ণেঞ স্থান্নীল্স (৩) প্রিন্জানিশ্পেঞ ভ্ানলীক। 

ক্বিশ্শেম্য্ছান্পীয্ শস্পাদ্শন্ন বাক্য (ব৩এএ। 01585) 

যে বাক্যগুলি বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইষ! প্রধান বাক্যস্থিত 

কোন পদের সহিত সম্পর্কান্বিত থাকে তাহাদিগকে বিশেষ্য 
স্থানীয় উপার্দান বাক্য বলে। যথা_- 

বিশেষ্য স্থানীয় প্রধান বাক্যস্থিত 
অপ্রধান ব! উপাদান যে পদের সহিত 

বাক্য সম্পর্কান্ষিত 

। আমিজানি যেডাঃ জগদীশ চন্দ্র 'জানিঃ ক্রিয়ার কন্মম 

বিনা তারে টেলি- 
গ্রাম আবিষ্কার 

করিয়াছেন । 

প্রধান বাক্য 

| 

২। দার্শনিক যে মান্ুষ বানরের | "বলেন" ৮” 

ডারউইন বলেন | বংশধর । « 

৩ । অনেকে বলেন |যে নবীন সেন ইংরেজ 
কবি টেনিপনের 
সমকক্ষ । 

ও। কৰি রবীন্দ্রনাথ “ছোট হই, নত নহি! লিখিয়াছেন ক্রিয়ার 
লিখিয়াছেন | হই কোন মতে।, কন্ম নিলা 

চে 

59 29 ৯5 



সহজ শিক্ষা! বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ১৩৯ 
তিল রিবা লিপ রসি লিনা ছি স্পা পাতি সা সিল লাস্ট লা লী তে তি তি সিল লী 2০৯ পলো পো লি শি পি রা শান পা রা লা পিসি লি 

ভ্ঞন্থ্য-_বিশেষ্য স্থানীয় উপাদান বাক্য বিশেষ্যের 
মত--(ক) কতা (খ) ক্ম্হা (গ)ট সসক্কান্রক্ সদ 

ইত্যাদির কাধ্য করিতে পারে। 

স্নাহম ভ্িস্পেঅলীজ উন্পাদ্কান লাকা (১5০৮৪ 

০1৪৪) যে অপ্রধান বাক্য বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হইয়! 

প্রধান বাক্যস্থিত কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষ 

করে তাহাকে ন্বিত্ণেমলীষ ভপাদ্কান বাক্য বলে। 

যথা__-(১) যে বালকটি এবার সিভিল সাভিস পরীক্ষায় 

ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে 

তাহার বাড়ী ঢাকা জেলায়। (২) এমন একটি গাছের 

নাম বল যাহ! কোন কাজে লাগে না। প্রথম উদাহরণে 

“তাহার বাড়ী ঢাক। জেলায়” এবং দ্বিতীয় উদাহরণে “যাহ! 

কোন কাজে লাগে না” ইত্যার্দি বিশেষণীয় উপাদান বাক । 

উহ্হারা যথাক্রমে “বালক” ও “যাহা” পদের বিশেষণ ॥ 

অপর দৃষ্টান্ত-_-এমন একটি দেশের নাম কর যে দেশে 

বৎসরে ছয় মাস নূর্য্যোদয় হয় না? ( আইস্ল্যাণ্ড )। 

জ্ঞব্য-_বিশেষণীয় উপাদান বাক্য ঠিক বিশেষণের মতই 
কাজ করে। উক্ত উপাদান বাক্যটি প্রধান বাক্য হইতে সরাইয়৷ 

লইলেও বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে না। 

ভিন্সান্বিশ্পেসলীক্ ভষ্পাচ্কান্ন ল্বাক্ষ্য (24৬৩715] 

০৪ ৮15৪৩) যে অপ্রধান বাক্য ক্রিয়াবিশেষণবৎ ব্যবহাত 



১৪০ সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
উস কিস রিতা ৬৫ শলীিত সপ ছি লালািলা লেতিিলী পি ৫৯ তি লীলা লী পানী সদকা মিলি রা সপ টি প্রি ৬টি এ জপ উপ 

হইয়া কারার 'রাকান্ছিত কোন ক্রিয়াপদকে বিশৈষ করে 

তাহাকে ক্্রসান্বিশ্পেঅলীজ শ-্াদ্তকান্ হাক বলে। 

যেমন-_ 

মূল বাক্য উপাদান বাক্য প্রধান বাক্যের যে 

পদের সহিত সম্বন্ধ 

ওঁষধ সেবন করিবে রুগ্ন হইলে “সেবন করিবে' 

আমি বাড়ী ছিলাম না যখন সে মাসিয়াছিল ক্রিয়ার বিশেষণ 

ততদিন কেহই তোমা- যতদিন তোমর। ইত্যাদি । 

দিগের কোন অনিষ্ট একত্র থাকিবে 

করিতে পারিবে না। 

আগামী সোমবার 

একবার আসিও পারিলে 

সম্ভব্্য :__ক্রিয়াবিশেষণীয় উপাদান ব।ক্য ক্রিয়াবিশেষণের 

মতই কাজ করে। উক্ত উগ্নাদান বাকটি অনাবশ্যক বোধে 

বাদ দিলেও প্রধান বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে না। 

ন্বাক্ষ্য স্ভ্রিশ্তুন ছ্িশ্ডি 

(00755578192 90 9৩066578565 ) 

ল্রাক্য-স্পল্লিবশুন্ম ক্াহ্াকব্কে হলে ₹- একই মনের ভাব 

শব্দাদির পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশক 
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যাইতে পারে । এইরূপ বাক্যের অর্থ ঠিক রাখিয়া উহার 
আকার পরিবর্তনের নামকে শ্বাক্ক্য শল্ল্রিত্ুনন কহে। 

বাক্য তিন প্রকারের, যথা _-সরল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্য। 

বাক্য যেমন তিন প্রকারের বাক্য পরিবর্তনও তেমনি তিন 

ভাগে বিভক্ত, যেমন_ __সব্পল হতে হমীপ্গিক্ক, 
সল্পভ্ন হইতে সি শর, সিশ্রা হইতে লী পিক । কিন্ত 
উহাদের বিপরীত প্রক্রিয়াগুলি ধরিলে বাক্য পরিবর্তন 

ষড়বিধ। যেমন,_-(১) সরল হইতে যৌগিক, (২) যৌগিক 

হইতে সরল, (৩) সরল হইতে মিশ্র, (৪) মিশ্র হইতে 

সরল (৫) মিশ্র হইতে যৌগিক (৬) যৌগিক হইতে মিশ্র। 

ন্বাক্ষ্য পল্লিতুন্ন হ্ালেে ন্কি ক্রি 2 শল্য 

ল্রাহ্খিতভে হজ্স-_ 

১। বাক্যটি সরল, মিশ্র অথবা যৌগিক-_কিরূপ বাক্য । 
২। বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাগ পৃথক করা । 
৩। উদ্দোশ্য ভাগে কর্তা বা নাম পদ ও উহার বিশেষণাদি 
যাহ! থাকে তৎসমুদয় নির্দেশ করা এবং উহাদের বিবৃতি- 

স্চক পদগুলি বাছিয়া লওয়]। 

৪। বিধেয় ভাগে ক্রিয়াটিকে সর্ধপ্রথম নির্দেশ করিয়া 
কারক বা পরিপূরক পদ প্রভৃতি যাহা থাকে তাহার 
উল্লেখ । 

মিশ্র ম্বা্ক্যেল্ল শুএ্বান্ন সম্ক্া ক্কি ?- পূর্বেই বলা 

”+”- হুইয়াছে কতকগুলি বাক্যাংশ লইয়! মিশ্র বাক্য গঠিত হয় ; 
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ইহাদের মধ্যে য একটি সুক্ধয ও অপরগুলি ০পী্ণ থাকে। 

এ সকল বাক্যের বাক্যাংশগুলিকে পৃথক করিয়া এক 
একটি সরল বাক্যে পরিণত করিলে যৌগিক বাক্যে 
পরিণত হয়। আবার স্ুবিধ। মত বাক্যাংশগুলি উঠাইয়া 

দিলে বা উহার সঙ্কোচ করিলেই উহা হইতে যথাক্রমে 

যৌগিক ও সরল বাক্য গঠন করা যায়। 

০ীপিক হ্বাত্কেডল শান লক্ষ-উহাতে এক ব। 

একাধিক মুখ্য বাক্য এবং একাধিক বাক্যাংশ থাকিতে 

পারে। উহাদিগকে সর্ধপ্রথমে পুথক করিয়৷ লইয়া 

তারপর অপ্রধান বাক্য ও বাক্যাংশগুলির সঙ্কোচ সাধন 

করিলেই উহা! হইতে সরল ও মিশ্র বাক্য প্রস্তুত কর! 

যায়। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর ₹_ 

৯ লা, এ হট উপর উপ 

সল্লভ্ল শান্ষ্য হইতে মিশ্র ল্রাক্ষ্য-_ 

সন্রজ্প আাক্ষ্য অলস লোকগণ সমাজের কোনকাজই 

করে না। 

মিশ্র বাক্ষ্য--যে সকল লোক অলস, তাহার৷ সমাজের কোন 

কাজই করে না। 

সন্রজ্প--ভাল ছেলেরা শিক্ষকগণ শ্রেণীতে না থাকিলেও 

গোলমাল করে না। 

মিশা যদি শিক্ষকগণ শ্রেণীতে নাও থাকেন ভথাপি »ভাল 

ছেলের! গোলমাল করে ন।। 
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" সক্রক্প ব্রাক্ক্য হউন্ডে ০মীপিক স্রাক্ক্য 

সল্পজ্প-_বালকগণ একত্র হইয়! গোলমাল করিতে লাগিল । 

০ীগিক্ক-বালকগণ একত্র হইল এবং গোলমাল করিতে 
লাগিল । 

সন্পজ্ন বাক্ক্য হইভ্ডে মিশ্র আাক্ষ্যে প্রন্বগুন্সেক্র 
আল্লগু ক্ুভিসম্ম ভদ্কাহল্পঞ 

সল্পল _নৃতন পাঠ শিখিয়া পুরাতন পাঠ পড়িবে । 
মিশ্র__যে পাঠ নৃতন তাহা শিখিয়। পরে পুরাতন পাঠ পড়িবে। 
সন্র্প--নিব্বোধের বৃথা জন্ম । 

মিশ্র-যে বালক লেখাপড়া কিছুই জানে না তাহার জন্ম বৃথা। 

সক্রকন-_ মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করে। 

মিশ্র-_যে মিথ্যাবাদী তাহাকে সকলেই ঘ্ৃণ। করে। 

ম্ভ্য £__উপরের দৃষ্টান্তগুলি ঠিক বিপরীত ভাবে ধরিলেই 
জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন করা হয়। যেমন-__ 

মিশ্র যে পাঠ নৃতন তাহ। শিখিয়। পরে পুরাতন পাঠ পড়িবে । 
সরল-_নূতন পাঠ শিখিয়! পক্ষে পুরাতন পাঠ পড়িবে। 

ইহাকে আবার যৌগিক বাক্যেও পরিণত করা যায়। যেমন-__ 
যৌগিক-_ প্রথমে নূতন পাঠ অভ্যাস কর, তারপর পুরাতন 

পাঠ পড়। ইত্যাদি । 

এখানে মনে রাখিও সম্প্রসারণে বাক্যের বৃদ্ধি ও সঙ্কোচনে 
বাক্যের আকার ক্ষুদ্র হয়; এখং সম্প্রসারণ, সঙ্কোচনের ঠিক 

স্থির প্রক্রিয়া | 
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ভিন ব্বান্ক্যক্কে ০ীগিক স্বাক্ক্যে স্পন্থিল্তলন 

জটিল বাক্যকে মিশ্র বাক্যও বল। হয়। 

জ্রিজ্প- মধুমক্ষিকার৷ পরিশ্রম করিয়া চাকে মধু সঞ্চয় 

করিয়া রাখে । 
০মীপ্সিক্-__মধুমক্ষিকারা পরিশ্রম করে এবং চাকে মধু সঞ্চয় 

করিয়া রাখে । 

ভভ্তিজ্প__ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী হইলেও সহায়সম্পদহীন। 

০আীগ্সিক-__ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী বটে কিন্তু তাহার 

ধনবল, জনবল কিছুই নাই। 
ভ্কর্টিজ্শ_যদি কথামত কাজ না কর তবে কেহই বিশ্বাস 

করিবে না। 

০মীপ্সিক্ক-_কথামত কাজ কর নচেৎ কেহই বিশ্বাস করিবে না। 

সন্ভব্য £__উপরের দৃষ্টান্তগুলি ঠিক বিপরীতভাবে ধরিলেই 
যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করিবার অনুশীলন কর! 

হইবে । যেমন-_ ূ 

যৌগিক-_ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী বটে, কিন্তু তাহার 
ধনবল, জনবল কিছুই নাই। 

মিশ্র ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী হইলেও সহায়- 

সম্পদহীন। ইহাকে আবার সরল বাক্যেও পরিণত 

করা যায়। 

সরল-_-ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী কিন্ত সহায়-সম্পদহীনি-। 
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স্ব।ঙ্য শব্দিন্ব গু ন (00185758৩ ০1 ৬০০ 5) 

( অতিরিক্ত আলোচন। ) 

বাক্য পরিবর্তন ও বাচ্য পরিবর্তনের মধ্যে অনেকট। সাদৃশ্য 

আছে বলির! এখানে বাচা পরিবরন্তনেত্র একটু বিশেষ আলোচন। 
করা আবশ্ঠক। 

১। উভয়ক্ষেত্রেই প্রধান বাক্যটি যে শ্রেণীর ( সরল, 

জটিল, যৌগিক ) পরিবন্তিত বাক্যটটিও যথাসম্ভব সেই শ্রেনীর 
করা ভাল । 

২। ক্রিয়ার কাল সম্বন্ধেও সেই কথা । মূল ক্রিয়াটিতে 
যে কাল থাকে পরিবস্তিত ক্রিয়াটিতেও সেই কাল ব্যবহার 
করা উচিত । 

৩। বাক্যে ব্যবহ্ৃত অসমাপিকা ক্রিয়া অকর্মাক হইলে 

তাহার পরিবর্তন হয় না। 

৪। উভয় ক্ষেত্রেই .ভাব ঠিক রাখিয়া ভাষার পরিবর্তন 

করিতে হয়। 

৫। পরস্পর বিপরীত প্রীক্রয়াগুলি বেশ স্পষ্ট ভাবে 

মনে রাখ। উচিত। 
৬। বাক্যস্থিত উদ্দেশ্ট, বিধেয় ভাগ পুথক করিয়া তৎপর 

নিয়মানুযায়ী পরিবর্তন কাধ্যে ব্রতী, হইলে ভুল-্রান্তির 
সম্ভাবন। কম থাকে। 

এটি ৪:০6 
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ঘভউ্তািলরওপ (অ্হা9165) £-_ 

স্মজ্পন্যান্ষ__ভগবান্ তোমার প্রার্থন৷ পূর্ণ করুন। 
ইভা একটি অন্ধজ্ঞ বিভক্তিযুক্ত সরল বাক্য । 

স্ন্লিত্িন্ড আাক্ষ্য- স্থলেও সরল বাক্য ও অন্ুজ্ঞা বিভক্তি: 

যুক্ত রাখাই ভাল । যেমন-__ভগবান কর্তৃক তোমার প্রার্থন৷ 

পূর্ণ কর! হউক। 
মুক্তন ব্বান্র্য--যে সকল দেশ ব্রিটিশগণ শাসন করেন তাহা- 

'দিগকে ব্রিটিশ রাজ্য বলে। 
ইহা! একটি অপ্রধান ও একটি প্রধান বাক্যযুক্ত মিশ্রধাক্য 

_-বর্তমান কালীয়। 

ঞ্পন্লিন্বক্তিভ্ভ- যে সকল দেশ ব্রিটিশগণ কর্তৃক শাসিত হয় 

তাহাদিগকে ব্রিটিশ রাজ্য বলা হয়। 
স্ুন্বাক্য_শিক্ষক মহাশয় রচনাটি পাঠ করিয়াছেন ও 

তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন । 

ইহ! একটি যৌগিক বাক্য_“অতীতকালীয়। 

স্পর্িন্রক্িভ-_শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক রচনাটি পঠিত হইয়াছে 

ও তৎকর্তৃক তাহা সংশোধিত হইয়াছে । 

অ্মুশ্পীজ্পন্নী 

১৭ বাঁকাক্তপ্রকারওকিকি? 

২। বাক্য ও বাঁচ্য পরিবর্তনের দি়্মগুলি সংক্ষেপে বল। 
ও। মরল বাকাগুলি যে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য সমূহের ভিত্তি স্বরূপ 

ইছ৷ ভানরূপে বুঝাইয়া দেও। ৮. ২৬ 
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২ ভিন্ন. চো এ বসতি জান জাজ পপ শা লিপ সপ পপ পি 

৪ | (রঠ নিম্নলিখিত বিধুক্ত বাকাগুলিকে সংযুক্ত কর £-__ 

(১) রহিম ও করিম দুই ভাই। উভয়েই এক মায়ের গর্ভজাত। 
€২) অলি একটি ঘড়ী কিনিয়াছে। ঘড়ীটি নৃতন। 

(৩) দিবা অবস!ন হইল। পাখীগণ কুলায় গমন করিল । 

(৪) স্ত্রীলোকটি বিধবা। জগতে আপনার বলিতে তাহার 
“কেহই নাই । সে অতি নিঃসহায়! ৷ 

(৫) সার আশুভোষ গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশরের পুত্র । তিনি 
ডাক্তার ছিলেন। পিতা ছিলেন ডাক্তার, আর পুত্র ছিলেন হাইকোর্টের, 

প্রধান বিচারপতি | 

(৬) রাজ! রামমে।হন রায় কুলীনব্রাহ্মণবংশসন্তূত ছিলেন। তিনি 
ব্াহ্মধর্্ম প্রবর্তন করেন। 

(৭) মহামতি পঞ্চম জর্জ ভারতের সম্রাট। তিনি পত্বীসহ 
এদেশে আসিয়াছিলেন। 

৪। (খ) উপাদান বাঁক্যগুলি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ও কিকি? 

গ্রত্যেক প্রকার উপাদান বাকোর পাঁচটি করিয়া উদাহরণ দাও । 

€ | নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে সরলতর বা একাধিক বিষুক্ত 
বকে প্রকাশ কর +-- 

(১) বালকটি পাঁকা কলাটি খাইয় ফেলিয়াছে। 
(২) রাঁমজীবন নামে একজন ভৃত্য আমাদের বাড়ীতে চাকুরী 

করিত। 

(৩) চলচ্ছক্তিহীন অন্ধটিকে ভিক্ষা দাও । 

৬। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করিয়া 

প্রধান বাক্যগুলির সহিত অপ্রধান বাক্যের সম্বন্ধ নির্দেশ কর £-_ | 

(১) , সঘাট বলবন অতি ধার্্িক ছিলেন। ঁতিছাসিক মাত্রেই 
শ্রকল্ী বলেন। 
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শা শিরিন ওত চি স্টপ পপি ও এ সির ০ এ ০ লই এ ০ লে ৩ এসসি তে এস্৯িতি সলাত তাল রি লা লাস এপস রস এমি এ ইএলি 

(২) রাজ! রামচন্ত্রকে সকলেই ভক্তি করে। কারণ তিনি; 
একজন আদর্শ রাজ! ছিলেন । 

(৩) বালকটি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবে। সে ভাল পরীক্ষ। দিয়াছে 7 

(৪) তুমি সহায়সম্পদ্হীন | তুমি একাঁজ পারিয়া উঠ্িবে না। 

(৫) নূরজাহান জাহাঙ্গীরের পত্বী ছিলেন। তাহার অসাধারণ 
রূপ লাবণ্য ছিল। 

(৬) তাজমহল একটি জগদ্িখ্যাত সমাধি-মন্দির । ইহ! সম্রাট 

সাহজাহান কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল । 

6৭) দিল্লী ভারতের বর্তমান রাজধানী । ইহ! একটি ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ নগরী । 

(৮) পিত৷ গৃছে আসিয়া পুত্রকে ডাকিলেন । পুভ্রটি সকলের ছোট, 
ছিল। 

৭| নিম্মলিখিত সরল বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর $_- 

(১) কথাটি মায়ের নিকট হইতে জানিতে পারিবে । 

(২) ক্ষেত্রন্বামী আসিয়া দেখিল। ক্ষেত্রের শশ্যগুলি পাকিয়া 
ঝরিয়া পড়িতেছে । 

(5) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর। ' 

(৪) সাধবী নারী পূজনীয়া । 
(৫) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে। 

(৬) মানীর অপমান মৃত্যু তুল্য। 
(৭) কখনও চলন্ত গাড়ীতে উঠিও না। 

৮। নিম্নলিখিত জটিল বাক্যগুলিকে সরল বাঁকো পরিণত কর £-_ 

(১) যাহারা অবোধ তাহাদের জন্ম বৃথা । 

(২) যদি কোন কাজের জন্ত পরের উপর নির্ভর করিয়া! থাক 

তবে কখনও সে কাজ হইবে না। *. ২ 
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(৩) বখন সমুদ্র স্থির থাকে তখন সকলেই কর্ণধার হইতে পারে। 
(৪) যাহারা পরিশ্রমী তাহার! কখনও ছুঃখভোগ করে না। 

৯। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেটি জটিল তাহাকে যৌগিক এবং 
গুটি যৌগিক তাহাকে জটিল বাক্যে পরিণত কর £-_ 

(১) যদিও লোকটি দরিদ্র তথাপি সে অসৎ নয়। 

(২) যদ্দি উষধ না খাও তবে অনর্থক কষ্ট পাইবে 1 

(৩) যে চাষা আলম্ত ভরে 

বীজ না বপন করে 

পক শশ্য পাবে সে কোথায়? 

(৪) “যদ্দি তুমি ওহে বীর, 
ব্যথিতের অশ্রু নীর 

নিজ করে না কর মোচন 

'তব অশ্রু নিরধিয়া__ 

'দুঃখী হবে কার হিয়া 

কে তাছা! করিবে নিবারণ ? 

(৫) ঘ্যদ্দি তব শক্তি থাকে 

পড়িতে দেখহু কাকে 

হাতে ধরি তোল তারে ষোল ।, 

(৬) “বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে ।' 
১০। নিয়লিখিত অসরল বাক্য গুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর ₹--- 

(১) সত্ব যাও, নতুবা গাড়ী পাইবে ন।। 

(২) রাত্রি অধিক হইয়াছিল, এজন্ঠ আমি যাই নাই। 

(৩) আমি ৩ দিবস অনুস্থ ছিলাম এজস্ক বিস্তালয়ে হাজির 
হইতে গারি নাইি। 



১৫০ সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

(৪) অলসতা বর্জন কর, পরিণামে সুধী হইবে। 

(€) কখনও অহঙ্কার করিও নাঃ পতন হুইবে। 

(৬) অগ্রে নূতন পাঠ পড়িবে পম্চাৎ পুধঠতন পাঠ আকুতি, 
করিবে। 

(৭) আত্মনির্ভরণীল হও, জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে । 

১১। নিয়লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্টি কি প্রকার বাক্য তাহা, 
বল :-_ 

(১) সন্ধ্যা সমাগত হইল এবং আকাশে নক্ষত্ররাজি উদিত হইল ) 

' (২) স্থুখে দুংখে ভগবানকে ভাঁকিও, সখী হইবে। 

(৩) সজোরে করাঘাত কর, ছার খুলিয়৷ যাইবে। 

(৪) চেষ্টা কর সফল হইবে ॥ 

£ পঞ্চম অধ্যায় 

ক ও তদ্ধিত গরকবরণ 
১। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ষে প্রত্যর যুক্ত হইয়! শব্দ রচিত, 

হয় তাহার নাম ক্রুশু, প্রত্যতর । রুদন্ত শব্দের সহিত শব্ধ বিভক্তি যোগো 

কু স্পচ্ষ প্রস্তত হয়। 

২। তোমাদদিগকে পূর্বের বল। হইয়াছে বে ধাতু দুই প্রকারঃ বথা”_ 

2নৎস্্ভি ও শ্রাহ্ছাক্লা। ম্থতরাং কৃৎ প্রত্যর়গুলিও দ্বিবিধ। সংস্, 
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ধাতুর সহিত সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ধাতুর' সহিত বাঙ্গালা ₹ৃৎ প্রত্যয় 

যুক্ত হইয়া থাকে । যথ'_ 
সহক্কভি প্রাব্ভু ও প্রভ্যজ__জ্ঞা ধাতু+ক্ত_জ্ঞাত; গম্+স্ত 

স্গত। 

স্লাস্ণভ্লা প্রাস্ডভু ও শ্রভ্ডাক্স--চোর+আ- চোরা; কাদ+ 

আ-কাদা। তত্রপ, চাষা, ভোলা, শুন! ইত্যাদি । 

প্রাভুক্র সহিত শ্রভ্যন্ছেল্র মাগে- প্রত্যয় যোগে, ধাতু 

ও প্রত্যয় উভয়েরই পরিবর্তন হয়। 

ও্ভ্যল্েল্স স্পক্রিঅতুন্-_উহার কতক অংশ ইইশু, অর্থাৎ 
লোপ পায়। 

এাভুল্ স্প্রিলর্ডন্ন__ইহাতে গুণ, বৃদ্ধি, বর্ণ-বিশেষের আগমঃ 

লোপ, পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝায়। 

স্পলন্ ল্যজতহ্দরভ্ড ক্ভিিশ্পজ্ স্পতুক্ষিক্র নহ ভন্ত। 

(ি- ধাতুর অন্ত্যস্বর অবধি সমুদয় বর্ণকে টি বলে । 
শউ-শ্রা ধাতুর অন্ত্যবর্ণের পূর্বব বর্ণকে উপধা বলে। যেমন, খাদ 

ধাতুর দ্ অন্তাবর্ণ, উনার পূর্ব বর্ণ আ উপধা। 

€৪া-_-ই, ঈ স্থানে এ; উ, উস্থ।ানে ও; খ) ক» স্থানে অর) ৯ স্থানে 

অল্ হওয়াকে গুণ বলে। 

ন্বছিত্রি-__অ আ' স্থানে আ, ই ঈ এ, স্থানে এ, উ উস্থানে ও, ও 

স্থানে ও, এবং খ কা স্থানে আয়্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে। 

ক্রু শ্রভ্যন্েন্স শ্রাঙ্য-_কৃৎ প্রত্যয়ের বাচ্য ছুই প্রকার 

যথা--(ক কারক বাঁচ্যঃ (খ) ভাববাচ্য। 

কারক অর্থে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাহাকে কারক ৰাচ্যের এবং ক্রিয়া 

অর্থে্যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাহাকে ভাববাচ্যের প্রত্যয় বলে । যেমন, 
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কারক অর্থে, দা ধাতু +তৃন্-দাতা, দান করে যে, 'বর্তৃকারক। 

ধা ধাতু + তৃন্- ধাঁতাঃ ধারণ করে যে, কর্তৃকাঁরক । ক্রিয়! অর্থে গম্ + অনট্ 

» গমন, যাওয়া ক্রিয়া অর্থে, শে +অনট -শয়ন, শয়ন করা অর্থে। 

কারক যত প্রকার কারক বাচ্যও তত প্রকার । যথ!,__ 

কর্তৃবাচ্--পাঁক করে যে, এই অর্থে পচ +ণক-পাচক, রক্ষক 

ইত্যাদি। 

কর্ষবাচ্য-__-করিতে হইবে যাহা, এই অর্থে কু+তব্য_ কর্তব/, হ্তব্য 

ইত্যার্দি। 

'করণবাচ্য- চাকা হইবে যন্দারা-ছাক্নী; ক্ষেপণ করিতে হইবে 

যন্ধারা এই অর্থে ক্ষেপ+ অনটু - ক্ষেপণী, লেখনী । 

সম্প্রদানবাচ্য-__দান করা যায় যাহাকে এই অর্থে,দ1+ অনীয়-দানীয়। 
অপাদানবাচ্য-_তয় পাওয়! যাহ! হইতে এই অর্থে, ভী+মকৃ_ভীম; 

ভী+আনক- ভয়ানক, অপ|। 

অধিকরণবাচ্য__বাল করা যায় যে স্থানে এই অর্থে বাস +স্থা + অনট, 

-বাসস্থান। 

ভাববাচা-_ধাতুর অর্থ ও কৃদন্ত' পদের অর্থ এক হইলে ভাববাচ্যের 

প্রতায় ব্যবহৃত হয় । যেমন, _ পঠ, ধাতুর অর্থ পাঠ করা, পঠন শব্দের অর্থও 

পাঠ কর! । ভাঁববাচ্য নিষ্পন্ন পদশুলি ক্রিয়্াবাচক বিশেষ্য বলয়! জানিবে। 
সকল প্রত্যয় সকল বাচ্যে বা সকল ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয় না। কতিপয় 

প্রত্যয়ের বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল | 

কোন্ ধাতুঃ কোন্ প্রত্যয়, কোন্ অংশ ইত, কোন্ অংশ স্থায়া এবং 

€কোন্ বাচ্যে অর্থাৎ কি অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হুইল নিম্নের উদাহরণ সমূহে 
প্রত্যেক স্থলে সেই সকল বিষয় ভাল করিয়1 লক্ষ্য কর। 
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কর্বাচ্যের গ্রত্যয় 
শব গঠন £-_কর্তবাচ্যে ধাতুর উত্তর-_তৃন, ণক, ণিন্, ইন্, স্বিণ, 

অন, যক, ড, ষণ, ট, খ, ক্কিপ, শান, শ্যতৃ, জজ, ্তবতু, ইঞ্ু, র, উ, ভু, 
উক প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। 

১। জুম্মন ইৎ। দান করে যে, দাতৃন্-দাতু। প্রথমার 
একবচনে দাতা । 

তদ্ধপ-_ধা_ধাতাঃ পা-_পাতা, কৃ-কর্তা, বচ-_বক্তা নী-_নেতা, 
জি- জেতা, হন্-হস্ত/, ত্রী-__ ক্রেতা) নি-যন_নিয়স্তা । দৃশ- ভা 
পালি- _পালয়িতা । 

২। শীল্ু- প্. ইৎ। করে যে, ক+ণক-কারক, তন্দ্রপ, দায়ক, 
পাক করে যে, পচ 4+ণক-পাঁচক, গৈ--গায়ক, চালি-চালক, জনি-_ 

জনক, হৃ-_হাঁরক ; বি--ধা_বিধায়ক, অন্থ-_-বদ-_-ণক - অনুবাদক । 

৩ িন্ন২ণ ইৎ। পান করে বে, পা+ণিন্ পাগ্গিন্। 
১মার একবচনে পার়ী। তদ্রপ, দাঁ দায়ী, গ্রহ-_গ্রাহী, স্থা- স্থায়ী, 
কু-_কারী, বদ__বাদীঃ আ+গম্- আগামী, বি+অব+সো-ব্যবসায়ী, 

জীব- জীবী, মন্ত্র_মন্ত্রী, গ্রতি+ব্স্-_ প্রতিবাসী। 
৪ | ইউইন্ন্-_ রক্ষা করে যে, বক্ষ +ইনলরক্ষী, জি-_-জরী, ক্ষি__ 

ক্ষযী, বি+ক্রী- বিক্রী, পরি+ শ্রম্--পরিশ্রমী | 

৫ | চিত্র”. ইত, ইন্ থাকে । ত্যাগ করিতে শীল, ত্যজ+ 
স্বিণস ত্যাগী, যুজ.--যোগী, তজ.-_-ভাগী, বি--বিচ.-বিবেকী, অনু + 

রাছ্- অনুরাগী, প্রতি- ধুজ.- প্রতিযোগী । 

৬। শন শোভা করে ষে, শোভি + অন্- শোভন, নন্দি-_নন্বন, 
স্প্রধূ-_হ্দ্__মধুহ্দন, ভূষ_অন,_ভূষণ। 
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৭। নরক । য্. ইৎ। থনন করে ষে, খন্+ বক _ থখনক,“রন্জ + 
ষক- রজক, নৃ+ষক-্নর্তক । 

৮। ড্-ড ইৎ। জল দান করেযে. জল+জন্_ জলজ, পাঁদ__ 
পাপাদপ, দ্বি।জন্-_দ্বিজ, পুৎ+ত্রে- পুত্র, ভুজ-_গম--ভুজগ” 

মনত +জন্-__মন্জ, বিহ+ গম্-বিহগ, বিহঙ্গ, প্র+জন-_গ্রজা, গিরি + 
শী-__গিরিশ? গৃভ + শ্থা__গৃহস্থ । 

৯| হ্রপী-ষঃ ণ ইৎ। মালা করে যে মালা+রু+ ষণ.- 

মালাকার, কুস্তকার, চর্্মকার, কর্মকার, গ্রন্থকার, তন্তবায়। 

১০ | টি. ইৎ। বিভা করে যে, বিভা +কৃ-_বিভাঁকর, জল 4 চয়-_ 
জলচর, দিবাকর, নিশাচর, স্বাস্থ্যকর ৷ 

১১1 ছ্ধ__খ, ইৎ। তভূজ দ্বারা গমন করে যে, ভুজ+গম্+খ- 
ভূঙ্গ, ভূজঙগম। ভয়+কু-_-ভয়ঙ্কর, বিহ+ গম্্-_বিহঙ্গম ধুর_-ধু+খ- 

ধুরদ্ধর বিশ্ব + ভূ- বিশ্বাস্তর, বন্ধু +ধূ +খ (ত্ত্রীলিঙ্গে আ) বনুন্ধরা। 
১২। কিস সমুদয় বর্ণ ইৎ। গমন করে যে, গম্+ক্ষিপ- 

জগৎ। বিজ্ঞান +বিদ্-_বিজ্ঞানবিদ্, সম + রাঙ্গ.+ক্কিপ সম্রাট, শাস্ত্র 

বিদ +ক্িপ- শান্ত্রথিদ্। | 

১৩। ম্পান্্-শ. ইৎ। মরার মত হইয়াছে যে, ম্ব+শান্- 

মিরম।ণ, বিদ+শান্_ বি্ামান, বৃৎ_বর্তমান, বি+ রাঁজ__শান্- 

বিরাজমান, জমান, শয়ান । 

১৪। ল্ড্যতড-_খইৎ। ভূ +স্যতৃ- ভবিষৎ । 

১৫ | ভ্ত5-_কৃইৎ। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত হয়। পড়িয়াছে 

যে, পত.+ক্ত-পতিত, গম্__গত, মুহ-_মুগ্ধঃ মূ; য__ মৃত, প্র--আপ 

প্রান্ত) নমৃ-্নত, ভী-ভীত, বি+পদ.বিপন্নঃ বি বদ্-_বিষণ্র, 
দ্বা_স্থিত। উৎ+ই--উদ্দিত, নশ-_নষ্ট। ই 
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১৬ ইউন্ু৪- চলে যেং চল্ + ইঃ, চলিবুঃ, বদ্ধিুঃ, সহিষুঃ। 
১৭ ম্রন্র-_নাশ হয় বেঃ নশ.+বর-নশ্বর ! 

১৮। উল্লু- ভাঙ্গে যে জিনিষ, ভন্জ +উর,ত্গুর, বিদুর। 
১৯। ভন্ক-_জাগে যে, জাগৃ+উক -জাগব্ক, বাবদূক ( পুনঃ২ 

বলেঘে)। 

২০ | ল্ল-_নত হয় যে, নম-_নত্ঃ হিংসা করে যে, হিন্স+ র-ু 

হিংস্র, চন্দ্র, বজ। 

২১। ভুউ-_মর মর হইয়াছে ষে, মুমূর্ধ + উ-মুমুু ভিক্ষু। 

২২। ডু-ন্বয়ম+ভৃ+ডুল্ম্বয়, প্র+ভৃ+ডুল প্রভু। 
২৩। ভ্র_ শাসন করে যে, শস্+ত্র-শাস্ত্র নী+ত্র-নেত, 

ধা+ত্র(স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) ধাত্রী। 

এতত্ডিন্ন আরও অনেকানেক প্রত্যয় আছে। এই সকল প্রত্যয়ের 

বিষয় বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে বাংল! ভাল অভিধান পড়া আবশ্যক । 

কর্সবাচ্যের গ্রত্যয় 
১। ভুডজ্য--তবিষ্বৎ অর্থ বুঝ।ইতে সাধারণতঃ এই প্রত্যয় হয়। 

করিতে হইবে যাহা, ক+তব্য, দা-দাতব্য, বচ.-_বক্তব্য, গম্-_-গন্তবা, 
জ্ঞা_জ্ঞাতব্য। দৃশ._ দ্রষ্টব্য, হন্- হস্তব্য | 

২। জন্মীল্স__যোগ্যতা। অর্থে সাধারণতঃ এই প্রত্যয় হয়। 

দর্শনের যোগ্য, দৃশ.+ অনীয়- দর্শনীয়, কৃ-_করণীয়, .পুঁজি-_পৃজনীয়, 

স্ণি_এগণনার, ৩৮. শোচনীয়, ম্ব_ম্মরণীয়। লুভ--লো'ভনীয় | 
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৩। ম্--সাধারণতঃ যোগ্যতা অর্থে এই প্রত্যয় হয়। “ দেওয়ার 

যোগ্য ঃ দা+য-দেয়ঃ গম--গম্যঃ জি- জেয়, পা--পেয়, লভ্-_লভ্য, 

হন্--বধ্য) সহ.-সহা, শন্- শশ্য, জন্-_জন্ত, বি+ধা+য- বিধেযরঃ 
উপ+লভ.+য- উপলভ্য । 

৪। গ্য--গ্রহণের যোগ্য, গ্রহ +ণ্যৎ্ গ্রাহ্য) ক-_কাধ্য, 

ব৮.বাঁচাঃ বহ.-_বাহা, খ+ণাৎ-আধ্য। 

৫ | ন্ক্যস্--শাসন করা যায় যাহাকে, শাস্+ ক্যপ,- শিপ, 
ভৃত্য ক-কৃত্য | 

৬। ভু পাঠ করা হইয়াছে যাহা, পঠ.+ক্ত-্পঠিত, অধি+ 
ই+ক্ত-অধীত, আ+নী+ক্ত-আনীত, ক+ক্ত-কৃত। 

ভাববাচ্যের গরত্যয় 

১। 9২ _ঘ. ঞ ইৎ। পাক করা» প5.+ঘঞ.- পাক, লভ্-__ 

লাভ, ভূ-_-ভাব, নশ.__নাশ? শুচ- শোক, প্র+কাঁশ প্রকাশ; বি+ 

বদ্-_বিবাদ, বি+সদ.- বিষাদ, প্র+হা-_ প্রহার, তদ্রপ-_-প্রমাদ, উন্মাদ, 

অবসাদ, ব্যবসায় । 

২। ভি স্তব করা, স্ত+ক্তি- স্ততি, ভজ-_ভক্তি, মুচ-_মুক্তি, 

গম্-_গতি, কুম্-করাস্তি, শ্রম্-_শ্রাস্তি, দৃশ. তৃষ্টি, বিপত্তি ও সম্পততি। 
তন্রপ, স্থিতি, সৃষ্টি, গ্রাঞ্চি, কীত্ডি। 

৩। ভ্সন্মউ.-টু ইৎ। দেখা অর্থে, দশ. অনট্-_দর্শন, শ্রু-_-শ্রবণ, 

হ্ব-ক্রণ, গ্রহ গ্রহণ। কঁ-করণ,- শী-_শরন, স্বস্মরণ, মৃ_-মরণ ॥ 

তদ্রপ--কর্ষণ, গমন, চলন, ধাবন, উদ্ঠান, উপাধান, অবধান। ' ** 
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৪ | উসভ্ন্-_-ল. ইৎ। ক্রয় করা, ক্রী+অল,, ক্রয়, ভী-_ভয়ঃ জি-_- 
জয়, ক্ুধ_ক্রোধ, স্ত--ত্তব$ ভূ-_ভব, বিদ্--বেদ, লুভ--লোভ | হুন্-_ 

বধ। মুহ--মোহ । তদ্রপ, লয়, খেদ, ন্নেহ, দেহ, আদর্শ, উদয় আগম ॥ 

৫ | ভু5--কৃইৎ। মুহ+ক্ত+ মুগ্ধ, ছিদৃ-ছিন্স, ক-_কৃত, গৈ-- 

গীত, বচ.-_ উক্ত, বপ.__ উক্ত, ভক্ষ-_ভক্ষিত, তদ্রপ-_উত্তীর্ণ, আশ্বস্ত, 

আকীর্ণ আঙক্ত, ক্লান্ত, ক্ষান্ত, স্থিত, ভগ্ন, আহত । 

৬। . টল্-_ট্ ইৎ। যদ+দুশ.+টক্, যাদৃশ, তদ+ দূশ,+টকৃ- 
তাদৃশ। 

৭। ন্ক্যস্া-ক্ প্ ইৎ। কৃ+ক্যপ._রুত্যঃ ভূ+ ক্যপ, ভূত, 
বু+ ক্প.সনৃত্য । 

৮ ভসম্ম-বন্ধ+ অন, বন্ধন, ঘট + অন, ঘটন | তজপ, বেদনা, 

বন্দনা, মন্ত্রণাঃ রচন।, ভাবনা, প্রার্থনা, অঙ্ছনা | 

৯। ন্কি-_কৃইৎ। বি+ধা+ কি-্বিধি, জল+নি+ধা1+কি- 
জলনিধি। 

১০। ভ্ত্র-_-অস্+ত্র» অগ্ব, নী_ নেত্র, বন্-_বন্ত্র। 
১১। ইইঞ্র_ চর.+ ইত্র» চরিত্র, পৃ+ইত্র__পবিত্র। 

১২। খওওলা-( অসমাপিক। ক্রিয়া স্থলে ) যা-_যাওয়া, দা--- 

দেওয়।, শী-_-শো ওয়া, হ_-হওয়া। 

১৩। ইল্সা- কু+ইয়া, করিয়া, দাদিয়াঃ ধু-__ধরিয়া, পড়-_ 
পড়িয়া । 

১৪। অুসভ্ভ- ক্-করত, ছাত্রটি গৃহে আগমন করত নিদ্রাভিভূত 
হইল। 

হাতল শাক্ষাক্ল। ক্র জিজ্ঞন্ম 

কতকগুলি কৃত প্রত্যয় আছে তাহারা সাধারণতঃ বাঙ্গাল! ধাতুর 

ভ্রকিত ধ্যবহৃত হয় । যথা-_ 
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ক্ভন্বাচ্গা--ভ--কাদ+ অন_্কান্দ কাদ, পড়.+অ.-পড় পড়, 
ময়+ অমর মর, চুরি করে যে. চোর1+ আ--চোরা, চাষ করে যে, 

চাষ+আহ্চাঁষা। ভাজে যে ভাজা। ভোলে যেঃ ভোল+ আ- 

ভোলা । 

শউত্মি--রধে যে, রাধ+উনি-_রাধুনি। 

ভ্ডা-ফিরিয়াছে ষে, ফের+তা- ফেরতা । 

জ্সভ্ঞ- ফুটিতেছে যে, ফুটন্ত, ঘুমাইতেছে € ঘুমন্ত, তন্দপ, জীবস্ত, 
জাগন্ত, বাঁড়ন্ত, অফুরস্ত, ফলস্ত, জীয়ন্ত । 

হ্ুল্গআাল্য-_জ্সআ_দেখ। হইয়াছে বাহ দেখ.+আ; তত্্রপ, 

শোনা, বাধা, পড়া, তোলা । 

ন্ম- দেখান হয় যাহা, দেখা +ন- দেখান, লুকান। 

ভ- চলে যাহা, চলিত। 

কুল্রপনাঙ্য-__স্সান্ি*ঞ ন্নি- ছাঁকা যাঁর বন্ধারা, ছাঁকনি, 
ভাঁজনি, ঢাকনি (টাক+অনি )। 

কুল্রপন্বাঙ্য-_ভ্ঞম্ম--চল + অন চলন, দেখন, পড়ন। 

আআ দেখ + আ-দেখা, কর, +আন করাঃ শোন.7+ আআ. শোনা। 

ভিড-_কাট+তি_ কাটতি; বাড়তি, ঘাটতি । 

ভইই--ধোল +আই- ধোলঠই-_তদ্রপ ধোদাই, ঢালাই, বাধাই । 
জপ্রিকল্্রপ ন্বাল্য--ভিড-_বসে যেখানে, বস্তি । 

আআ ভাঁজ যায় যাহাতে _ভাজা! ৷ 

ভঙ্জিভ্ড অ্রকল্লঞ 

শবের “উত্তর ভি ভিন্ন অর্থে যে সকল প্রতায় যোগে নূতন শব গঠিত 
হয় সেই প্রত্যয়গুলিকে তদ্ধিত প্রত্যর বলে। ৫ 
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কৎ প্রত্যয়ের ভ্তায় তদ্ধিত প্রত্যয়ও বহুবিধ । সকল শব্ধের উত্তর সকল 
'্রত্যয় হয় না। সচরাচর প্রচলিত কতিপয় প্রত্যয়ের ব্যবহার নিম্নে 

'প্রদশিত হইল । 
ভঞ্পভ্ডার্খেঁজ ফাা। ফি, ফিক, ফেয়। ফায়ন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় । 

স্পন্দ শুভ্যক্স নুভ্ভন্ম্পন্দ অশাল্প দাত 
১। কশ্ঠপ ফঃ কাশ্যপ রাঘব, পাগুবঃ মানব যাদব, 

পাথ, রাবণ, বৈষ্ণব । 

২। দিতি ফ্য্য দৈত্য আদিত্য, জামদগ্র্যঃ রাজন্, 
বাত্স্য, চাণকা । 

৩। সুমিত্রা ফি সৌমিত্র  দ্রৌণিঃ দাশরখি, আব্জুনি। 
৪1 রেবতী ফিক বৈবতিক 

৫ | কুত্তী ফ্ে কৌন্তেয় গাঙ্গের, আত্রেয়, বৈমাত্রেয় । 
৬। নর ফায়ন নারায়ণ দাক্ষায়ণঃ কাত্যায়ন। 

( অপত্যার্থ ভিন্ন ফি ও ফ্ণাঁয়ন প্রত্যয় হয় না) 

ল্বার্থ, ভ্ভান্* সম্্রক্কীম্স ও্রত্ভভ্ি ভবে আঅ5 অব্য 
ইভ্যা্ শঞ্পক্পরেক্র ক্িখ্খিন্ড শ্রভ্যক্স নক্ষক্ন 

হইতে স্াাক্তে 

সপন শ্রভ্য্স * লু্স্ন স্পম্্ 
€ ভাবে) লঘু চি লাঘৰ 
গুরু 2 গৌরৰ 
শিশু ্ শৈশব, 
স্বার্থে ত্রিলোক ষ্য ত্রলোকা 
( ভাবে) সুজন, ষ্য সৌজন্য এইরূপ কারুণ্য, সামান্ঠ 
চপল ৯? চপল্য 
উদ্দার হর ওদাধ্য 
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স্পন্দন শ্রভ্ভাঙ্ম নুক্ডন্ন সু 

(সম্বন্ধীয় অর্থে) শরীর ফা শাঁরীর 

গ্রাম র্ গ্রাম্য, এইরূপ সভ্য, দণ্ডা, তালব্য 

(কাধ্যার্থে) দূত এ দৌত্য 

সেনাপতি দেহ সৈনাপত্য 

পুরোছিত টা পৌরোহিত্য 

(সন্বস্ধীর অর্থে) লোক ক্িঝিক লৌকিক, শারীরিক, কায়িক, 
বাচনিকঃ মানিক । 

তৈল ৮ টতৈলিক, লাবণিক, নাবিক ইত্যাদি । 

ভ্াাব্বার্্ে ও জনতা ভর্থে লীন্ম. ও লীল্প ্রভ্যন্স- 

স্পদ শ্রভ্যন্ নুতন সশ্দ 

কুল ণীন্ কুলীন 

প্রাচ ণীন্ প্রাচীন্ 
বিশ্বজন 

বিশ্বজন।ন 

জল ণীয় জলীয় 

বঙ্গ রি বীয় 

বায়ু বাঁয়বীয়, এইরূপ শারদীয়, তবদীয় প্রভৃতি ॥ 

জজ্ঞ্যর্থে ইন্৩ নবি, স্বভুস্প 'অভ্ডুল, প্রভ্যল 

সক্দ শুরভ্যন্স নুভ্ডল্ন স্পন্রস্পন্ত ভ্যান নুভভল্ন স্প্ 

নথ ইন সুখী "মার বিন্ মায়াবী তদ্রপ 

দুঃখী ূ মনম্বী, তপস্থী 

ছ্খ ৭] শস্য 7, বশস্ী 

ধন জ্ঞান বভুপ, জ্ঞানবান 

জ্ঞান জ্ঞানী (গুণ ” গুণবান 
মান ও মানী ধন 5 ধনবান 

মেধা বিন্ মেধাবী [বুদ্ধি মতুপ, বুঝিমান 

তেজন্ তেজস্বী ] ধী ধীমান, 



সাধু 

সাধু 

লঘু 
গুরু 

ছক 

তর প্রতায় 
লঘুতর 
গুরুতর 
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ভ্ঞান্বার্খে ভর ভা ইমন প্রভু । 

ম্পন্ষ শ্রভ্যন্ম নুতন শক্ষা স্পক্ষ শ্রভ্ডান্ম নুভ্ন্ন স্শন্ 

সাধুত্ব গুরু তা গুরুত। 

লধুত্ব লঘু লঘুত) 
মহত গুরু ইমন্ গরিম? 

পশুত্ব লঘু. ৮ লিমা 
গুরুত্ব নীল ” নীলিম) ' 

সাধুতা কাল ্ কালিমঃ 

উুক্কশ্রার্থখে ভঞ্ল5 ভস্ম5 প্রভ্যক্ম 

তম প্রত্যয়! শর তর প্রত্যয় তম প্রত্যয় 

লঘুতম | গভীর গভীরতর গভীরতম 
গুরুতম |দূডঢ দৃঢ়তর দৃ়তম 
সুন্দরতম সুন্দর 

স্পন্দদ 
লঘু 

যুবন্ 
প্রশ্ত 
পাপী 

স্থন্দরতর 

ভ্ভিশশল্স ভর্খে ইউও ঈঈজঅস্স শ্রভ্ডন্স 

ইষঠ 

59 

25 

লঘিষ্ঠ | গুরু 

গরিষ্ঠ | বহু 

ব্ধিষ্ট বা জোষ্ঠ | বৃদ্ধ 
ষথিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ । প্র্ন্য 
শ্রেষ্ঠ বা জোষ্ঠ | যুধন 

পাপিষ্ঠ | লঘু 
পাপী 

5) 

চট 

শ্রভ্যন্স লুক্ন্ন স্পন্দ] স্শক্ষ শ্রভ্াক্স ুভ্ল্ন স্পন্র 
ঈয়্থ গরীয়ান, 

ভূয়ান, 
বর্ধায়ান, 

শ্রেয়ান. 

ষবীয্লান বাঁ কণীয়ান, 

লঘীয়ান, 

পাঁপীয়ান, 
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ভারা জট উজ স্মিত ই এলি লিপ কাস জন শী ৬ ও টি সা টিলা সি পিসি এ ৬ তি এসসি 2 ৬০ ৯৯6 সি সিসি সিভি সত ঠপছ ভ তা ও রি, 

অন্ঠান্ এভ্ডাক্স । 

ভজ্ভযবর্যে ভন স্ণ5 ইইভল5 আআআল্নুও ল্র* মন্দ ইভ্যঠািকি_ 
কন্দ ( মাংসল, শ্যামল, পাটল, পিঙ্গল ইত্যাদি ) ;ষ্প্ (কর্কশ, লোমশ বা 
রোমশ ইতাদি ); হ্ন্ল (ফেনিল, পক্কিল, কুটিল, জটিল ইত্যাদি); 
আল্লু (নিদ্র।লু, তন্ত্রালু, দয়ালু ইত্যাদি ); ল্প ( নথর, কেশর, মুখর, 
নগর ইত্যাদি) ; শ্তিন্ম (স্বামী, কামী, নিবাসী ইত্যাদি )। 

ভুক্লার্থে হু শাভ্যয্স-_বিষবৎ, লোষ্টবৎ, আত্মবৎ। 

স্পল্ল্রিপভভ হুশ লজ। জ্ঞর্থদে সাশু ও্রভ্যন্জ- উদরসাৎ্, 
ভূমিসাঁৎ, আত্মসাৎ । 

ভু শ্পিভা। ভর্তবে ভাঙ্হ্ শুএভ্যজঅ-পিতার পিত1- 
পিতামহ, মাতামহ, প্রপিতামহ ৷ 

স্ল্িস্যাপার্থে মা ্রভ্যক্স- অনুমাত্র, বিন্দুমাত্র, তল্মাত্র । 

ন্বিক্কাল্রার্থে সস শ্রভ্াল্স- মৃণ্ুয়, বাজায়, ্বর্ণময় হিরগুয় | 
জপ্রিকল্রণাতর্বথ জ শ্রভ্ভাক্জ- ত্র, তত্র, সর্বত্র | 

হ্রাস নাাভ্গা্ন। ভহ্হ্ধিভ শ্রভ্যন্স। 

কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় শুধু বাঙ্গালা! শব্দের উত্তরই ব্যবহৃত হয়। 
খেমন-_ভাঁব বা কাধ্য অর্থেই, আই, মি. আলি, আমি, গিরি, পণা, 
আনা, আনি ইত্যার্দি। 

ঈ বা ই-_পণ্ডিতি, চাঁলাকি, স্কাষ্টারি, নবাবি, জমিদারি, কবিরাজি, 
|] ওকালতি মেক্তারি 1 

আই-_বড়াই, বাদশাই। 
মি--ছেলেমি, বঁড়েমি। 
আলি--ঠাকুরালি, ঘটকালি, মিতালি, গৃহস্থালি । 
আমি-_-পীগলামি, ফাজলামি । 
শিরি- _বাবুগিরিঃ কেরানীগিরি, মুক্সীগিরি । 
পণা-ধূর্তপণা, গৃহিণীপণা। 
আঁনা-_বাবুরানা, নকরানা, সাহেবিআনা, বিবিআনা। 

০৯৯ রসি এস উস এসসি সউিজি উজি 

গা 



সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল। বারি ১৬৩ 
০ পি টিন কষ পি ৫ লাইন স্ব সিটি বাটি জজ ভাত ৮৯৮ ক চাপা পাস পলা ও তা ৯ পিজি রস ৩ ৭ তি আপাত পা ড ভগ লিক 

আনি- হিন্দুয়ানি, বাবুআনি | 

ভক্কাভড ল্র। সন্্রক্ীন্্ ইত্যাদি ভর্বে-ইঠ এ, অপ্রভাল- 
ই-_ঢাকাই, কাঁনপুরিঃ পাটনাই, ভাগলপুরি । 
এ-_শাস্তিপুরে, কট্কে । 

হযল্রলান্ী জঅধ্থিকাী5 জন্বিন্রা্সী শ্রভ্ভতি ভর্নে 
"জমা তলা” ৪5 তত্র ইভ্ভাছিক প্রভ্যন্স | 

ওয়াল!-_বাঁড়ীওয়ালা, রুটিওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, গাহারাওয়ালা । 

ও- বুনো, মেঠো। 

ডে, রে-_সাপুরে, কাঠরে। 

বার্থ লা অনলার্তে খানি, আান্নত ডিস ট্রা টুকু 
ওশভ্যন্স--- 

খানি-_বহিথানি, ভিটাখানি। 
খানা--দালানখান।, ঘরখান। 

টি-_ ছেলেটি, মেয়েটি, ছবিটি । 
টা_-টাকাট।, সাপটা, বিড়ালট। । 

টুকু_ছুধটুকু, জলটুকু, সৌনাটুকু। 
প্রান ভক্র্থ ্কান্ম, দ্কান্সি--(দান) নিমকদান, পান্দান, 

পিকদান, কলমদান (দানি)2-আতরদাঁনি | 

অসভিস্পল্স ভ্ঘে ভন্ক এএভ্যন্স-_-পেটুক, লাজুক, হিংস্থক। 

»৯। ক্রুশু শ্রভ্যন্জ ্ডিভ্ড কভ্িশিক্স ভঙ্ওভ্জ্রি 

অশুদ্ধ পদ শুদ্ধবপদ অশুদ্ধ পদ গুদ্ধপদ 
পবেশিত প্রবিষ্ট বাবসা ব্যবসায় 
-পন্ক পর আবশ্যকীয় আবশ্যক 

জাগ্রত জাগ্রত পরিত্যাজ্য পরিত্যাজ্য 
অস্তুত, অন্ভুৎ গ্রন্থ গ্রস্ত 

খুহীতা গরহীত। স্থজিত কষ 



১৬৪ সহজ শিক্ষা বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 

ই। ও 5দ্িম্কিভ্ড শ্রুজ্ডাল্স দ্ব্তিভ্ড ক্ুভ্ডিস্প্স জশুওক্ছ্বি 
অগুদ্ধ পদ শুদ্ধপদ অশুদ্ধ পদ শুদ্ধপাদ 

সখ্যতা সথ্য নৈপুণ্যতা নৈপুণ্য 
মহত্বতা মহত্ব ব।হুল্যতা! বাহুল্য 

সৌজন্যভ] সৌজন্য একত্রিত একক্র 
সততা সতত! ধক্যতা ধ্ক্য 
পৈত্রিক পৈতৃক বাহ্যিক বাহ্য 

জস্ুস্পীকলন্নী 
১। নিম্মলিখিত শবগুলির সংজ্ঞ! বল £_- 
কু তদ্ধিত, টি, উপধা, গুণ। 
২। কি কিবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়? 
৩। প্রতোকটি পদ সমষ্টি একটি কৃদন্ত পদে প্রকাশ কর :-- 
গ্রহণের অযোগ্য, দর্শন করে যে, বসে যে, পাক করা হইয়াছে যাহা, 

শয়ন করিয়াছে যে। 
৪। দেখা ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যৌগে কয়েকটি বিশেষণ পদ গঠন কর। 
৫ | গম্ঃ কর্, বচ. ধাতুর উত্তর ক্র, তাজ, ধাতুর উত্তর য এবং ভু 

ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যর যোগে যে সকল পদ গঠিত হয় বল। 
৬। কারণ প্রদর্শন পূর্ধরু শুদ্ধ কর ₹__মুখন্ত, মান্যনীর়, গৃহীতা। 
৭। প্রত্যয় নির্ণয় কর :--জগৎ, শিল্ঠঃ শয়ান, কুস্তকার, অয়ঙ্কর, 

শতক্রত্ব, কাটা, পড়া, বাধা । 

( তদ্ধিত সংক্রান্ত ) 
৮ | এক পদে প্রকাশ কর :-_ন্যারশান্ত্র জানে যে মতের ভাব» 

শরীর সম্বন্ধীয়, সাহস আছে যাহার, গঙ্গার পুত্র। 
৯। বিশেষত পদ গঠন কর :-স্থুন্দর, লাঘুং উত্তপ্ত, গুরু । 
১০| প্ররুতি প্রত্যয় ও অর্থ বল :--শ্রেষ্ট, বলীয়ান, মাংসল, রাঘব, 

দৈতা, সৈনিক ও পৌরোহিত্য। 
১১।- কারণ প্রদর্শন পূর্বক অশ্দ্ধি সংশোধন কর £-_-বেগবান, 

এঁক্যতা, দ্বারিদ্র্যতা, বাহ্যিক । 
্মাশু 

ডি 








